
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Analýza herních činností jednotlivce

v ledním hokeji

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce:   Vypracoval:

Mgr. Luboš Koňák                            Vladislav Kašpar

Praha, červen 2009



2

Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracoval samostatně a uvedl v ní 

veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použil.

V Praze dne: 

……...……………………………                                                                

Podpis diplomanta



3

Poděkování:

Děkuji vedoucímu práce Mgr. Luboši Koňákovi za odborné vedení, cenné rady a 

připomínky, kterými mi pomohl k vypracování mé diplomové práce. 



4

Svoluji k zapůjčení své diplomové práce ke studijním účelům. Prosím, aby byla 

uvedena přesná identifikace vypůjčovatelů, kteří musí pramen převzaté literatury řádně 

citovat.

Jméno a příjmení:                             Číslo OP.:                         Datum vypůjčení:



5

ABSTRAKT

 Název práce: Analýza herních činností jednotlivce v ledním hokeji.

 Cíle práce: Porovnání vytíženosti hráčů HC Slavia Praha při utkáních 

hokejového play-off. Analýza detailních statistik herních činností jednotlivce.

 Metoda: Výzkum byl proveden metodou nepřímého pozorování                         

z videozáznamů vybraných přenosů play-off České extraligy. Konkrétně se 

jedná o kvalitativní a kvantitativní analýzu herních činností jednotlivce                

u vybraných hráčů HC Slavia Praha.

 Výsledky: Z výsledků provedené analýzy herních činností jednotlivce, vyplývá, 

že hráči první formace tráví na ledě více času, zejména ve vyrovnaných 

utkáních, než hráči třetí případně čtvrté formace. Z kvalitativního hlediska je 

také patrný rozdíl mezi sledovanými hráči.

 Klíčová slova: lední hokej, bruslení, útočné herní činnosti jednotlivce, obranné 

herní činnosti jednotlivce, vhazování, sportovní výkon, sportovní trénink
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ABSTRACT

 Title of dissertation: Analysis of individual gaming activities in ice hockey

 Objectives of dissertation: The evaluation of the utilization of HC Slavia 

Prague individual players in hockey play-off matches. The analysis of HC Slavia 

Prague`s detailed statistics of individual player the activities of the individual 

player`s game uilization.

 Method: The research was carried out indirectly by observing selected video 

recordings of the Czech Extraliga play-offs. Specifically, it is a qualitative and 

quantitative analysis of the utilization of selected HC Slavia Prague players.

 Results: The results of the analysis of individual player`s game utilization 

impaly that players of the first formativ spend more time on the ice, especially in 

tied matches, than players of the third or fourth formations. From the qualitative 

point of view there is also a noticeable difference between the observed players.

 Key words: ice hockey, skating, individual offensive game activities, individual 

defensive game activities, face-off, sport performance, sport training.
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1. ÚVOD

     

     Lední hokej mě provází po celý můj život, proto jsem si jej vybral jako téma své 

diplomové práce. Hokeji se věnuji od svých čtyř let. Prošel jsem všemi žákovskými 

kategoriemi až po dospělé a jsem aktivním hráčem týmu TJ Sokol Žižkov. V současné 

době pracuji jako asistent trenéra 5. a 6. třídy žáků HC Sparta Praha.

     V České republice patří lední hokej mezi nejpopulárnější sporty. Každý malý 

hokejista chce být jednou tím nejlepším a to již od svých prvních krůčků na ledě. Touží 

hrát na nejvyšší úrovni, být v národní reprezentaci, sní o tom vyhrát mistrovství světa a

třeba i olympiádu. Je však zřejmé, že jen minimálnímu počtu hráčů z celého světa se to 

podaří. Lední hokej se řadí mezi nejnáročnější sporty vůbec a úspěch v něm je závislý

na mnoha individuálních faktorech, mezi něž patří zejména vrozený talent, motorické 

schopnosti, herní dovednosti, potřebné psychické vlastnosti, somatotyp člověka, ale také 

vůle chtít na sobě pracovat o něco víc než ostatní.

     Lední hokej je jedním z nejrychlejších sportů na světě a zároveň se řadí mezi 

nejtvrdší kolektivní sporty. Je to sport rychlostně-silový a vyznačuje se acyklickými 

pohyby. Během intervalů hraní a sezení na střídačce dochází střídavě k fázi vysokého 

zatížení a k fázi odpočinku. Vzhledem k vysokým požadavkům na výkon hráče jde v

tréninkovém procesu nejen o rozvoj pohybových schopností (rychlostních, 

obratnostních, vytrvalostních, silových), ale i rozvoj pohybových dovedností, mezi něž 

patří herní činnosti jednotlivce (např. přihrávky, střelba).

     Řešení pohybového úkolu se v ledním hokeji děje pomocí herních činností 

jednotlivce, které jsou tedy nejen nedílnou součástí, ale přímo základní podstatou 

ledního hokeje. Hráč by měl ovládat jednotlivé herní činnosti tak, aby se nemusel 

soustředit na jejich provedení a zároveň kvalitní technickou stránkou dosahoval jejich 

účelného využití v utkání. Osvojenou dovednost využije hráč ledního hokeje pouze             

v 60 % případů. Je známo, že většina hráčů nejvyšší hokejové soutěže má svůj styl 

(např. bruslení) odlišný od obecně definovaného provedení, ale je to jen individuálně 

přizpůsobená technika některé z herních činností jednotlivce, jejíž základy tkví

v dokonale zvládnutém provedení dané dovednosti.
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     V moderním pojetí hry je pro výkon týmu velice důležité, jak hráči zvládají 

jednotlivé herní dovednosti. Proto jsem si jako téma své diplomové práce zvolil analýzu

individuálních herních činností jednotlivce (útočných i obranných) ve vybraných 

utkáních play-off České extraligy 2008/2009. Pro svoji analýzu jsem si vybral tři 

obránce a tři útočníky z týmu HC Slavie Praha, podle jejich zařazení do různých 

formací. Předmětem mého zjištění je, zda hráči budou mít stejné kvantitativní                        

a kvalitativní výsledky v závislosti na intenzitě jejich vytíženosti v různých utkáních.
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2. TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Charakteristika ledního hokeje

     Charakterizovat lední hokej jako takový lze pomocí mnoha definic. Na úvod jsem 

vybral definici netradiční, ale podle mého názoru velmi pravdivou. „Lední hokej je 

sport zároveň prostý i komplikovaný. Je k němu potřeba ovládat techniku i strategii, ale 

neobejde se ani bez přímých střetů. A přesto, že se hraje ve velké rychlosti na nepříliš 

rozlehlé hrací ploše, nedovolí ani divákovi, ani samému hráči, aby se nudil. Je to sport,

který každého nadchne – a sport, který má přesná pravidla.“1

2.1.2 Obecná charakteristika

     Obecně lze lední hokej charakterizovat jako brankovou sportovní hru, která se 

odehrává na ledové ploše a je tvořena činností všech hráčů zaměřenou na útok nebo 

obranu a jejímž cílem je, aby bruslící hráči vstřelili kotouč vedený hokejovou holí

do branky soupeře. Šíře variant činností a rychlost jejich provádění je dána jejich 

velkým počtem, rozděleným podle účelu na herní činnosti jednotlivce, skupin nebo 

celého družstva. 

     „Lední hokej je hra, ve které se uplatňuje překonávání překážek, které reprezentuje 

pohyb na bruslích, použití hokejové hole a malého kotouče, rozdělení lední plochy              

a pevné ohrazení hřiště, které ponechává kotouč ve hře. Rychlost hry, možnost 

uplatnění tvrdého prosazování v osobních soubojích dává hokejové hře charakter 

mužného, čestného boje. Náročnost hry vede ke střídání hráčů, kteří v krátkém časovém 

úseku vydávají maximum sil, které se regenerují relativně delším pobytem na střídačce. 

Pro lední hokej je tedy charakteristické střídání napětí a uvolnění stejně jako akcí 

vázaných na různý bruslařský pohyb i různou techniku ovládání hole a kotouč.“2

                                               
1 Evdokimoff, S. Lední hokej, 1998
2 Bukač, L.; Kostka, V.; Šafařík, V. Lední hokej, 1986
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     Tato sportovní hra má mezinárodně platná pravidla. Častý mezinárodní styk vede     

i ke vzájemnému přijímání některých nově vytvářených prvků hry, hokej si               

však i přesto ponechává určitý charakter národní, který reprezentuje pojetí sportu 

v jednotlivých zemích, kde je různě společensky oceňován. Rozdílné pojetí hry a její 

popularita souvisejí mimo jiné i s kulturní tradicí a současnou vyspělostí každého 

národa.

     Utkání se hraje na tři třetiny po 20 minutách čistého času. Cílem hry je vstřelit více 

gólů než soupeř. Vítězí družstvo, které vstřelí větší počet gólů. Hráči se pohybují na 

bruslích a snaží se vstřelit branku holí. Hraje se s malým černým kotoučem, nazývaným 

též kotouč nebo touš.  Lední hokej hrají dvě družstva o šesti hráčích (brankář, dva 

obránci, tři útočníci) podle platným pravidel. Oficiální soubor pravidel vydává IIHF 

(International Ice Hockey Federation, Mezinárodní federace ledního hokeje), která sídlí 

v Curychu. Celkový počet hráčů na každé straně je 20–22, herní prostor je vymezen 

danými rozměry hřiště a je ohraničen mantinely. 

     „Lední hokej se stal hrou moderního sportovního zařízení. Vhledem k umělému ledu 

jako součástí zařízení zimních stadiónů a hal přestal být přímo závislý na klimatu. 

Přechod z přírodního ledu na umělé plochy umožnil v tréninku roční tréninkový cyklus, 

z ledního hokeje se stal celoroční sport, což podnítilo rozvoj této hry v posledních 

desetiletích. Lední hokej je nejrychlejší kolektivní hrou a patří součastně i mezi 

nejtvrdší hry. Děj hry vytvářejí individuální technické dovednosti hráčů, které jsou 

ovlivňovány taktickými požadavky, určovanými trenérem a tvořivě realizovanými 

hráči. Technika, tvořivost, rychlost a tvrdost jsou rysy, které průběžně ovlivňují vývoj 

hry a stupeň dovedností hráčů. Od počátků lední hokej přechází pojetí hry od méně 

náročných k nejnáročnějším požadavkům směřujícím ke globálnímu hokeji, který na 

sebe bere rysy silového hokeje.“3

     Hráči ledního hokeje se z hlediska somatotypu zařazují v pořadí jednotlivých sportů 

hned za sportovce v typických silových sportech, které tvoří vzpěrači, gymnasté, 

kulturisté nebo atleti-vrhači. Ostatní sportovní hry jsou z hlediska svalového rozvoje za 

ledním hokejem. Obránci a útočníci se nejčastěji vyznačují vysokým stupněm rozvoje 

                                               
3 Gut, K.; Pacina, V. Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986
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svalstva a kostry, středním až nízkým stupněm štíhlosti. Typ hráče nelze stanovit 

přesně, avšak tendence vývoje se přiklání k výběru hráčů vyšších postav s dobře 

vyvinutou muskulaturou.

     „Úspěšní jsou hráči, kteří mají předpoklady k rychlému osvojení herních činností           

a k tvořivosti ve hře. Hráč ledního hokeje by měl mít rozvinuty schopnosti v oblasti 

vjemové, psychomotorické a intelektové. Ve vrcholovém hokeji se nejčastěji prosazují 

hráči energičtí, aktivní, soutěživí, psychicky odolní vůči obtížným situacím, které se 

v hokeji často vyskytují. V ledním hokeji lze uplatnit výchovně kladný potenciál, který 

sport z hlediska formování osobnosti hráče přináší. Hokej vyžaduje od hráčů 

uvědomělou kázeň a sebeovládání. V dobře vedeném kolektivu vzrůstá soudržnost, lépe 

lze působit na morální a volní vlastnosti hráčů, které se upevňují v celém tréninkovém 

procesu a zvláště v dlouhodobých soutěžích a utkáních.“4

2.2 Systematika ledního hokeje

     Z hlediska metodiky pro potřebu tréninku a utkání je třeba celou hru systematizovat. 

Do této problematiky spadají všechny pohybové činnosti hráče, součinnost hráčů                   

a celková hra družstva.

     V ledním hokeji podle vztahu družstva ke kotouči rozlišujeme dvě fáze-útočnou            

a obranou. Fáze hry, ve které má družstvo kotouč, se nazývá útok. Začíná okamžikem, 

kdy se tým zmocní kotouče, a končí jeho definitivní ztrátou. Její hlavní činností je snaha 

vstřelit branku. Obranná fáze hry se vyznačuje časovým úsekem, při kterém je v držení 

kotouče soupeřovo družstvo. Začíná okamžikem, kdy tým ztratí kotouč definitivně,        

a končí opětovným získáním kotouče. Jejím hlavním cílem je zabránit brance a přejít do 

útoku. Útok a obrana se v utkání neustále střídají a jsou vyvážené. Úroveň hry               

v útoku je závislá na úrovni hry v obraně a zároveň úroveň hry v obraně je závislá na 

úrovni hry v útoku.

                                               
4 Bukač, L.; Kostka, V.; Šafařík, V. Lední hokej, 1986
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     „Obě tyto fáze (obranu a útok) zahrnují tzv. herní činnosti. Metodicky dělíme herní 

činnosti podle dvou hledisek:

1) podle vztahu družstva ke kotouči na herní činnosti:

     - útočné,

     - obranné,

2) podle počtu hráčů, kteří se na dané herní činnosti podílejí:

     - herní činnosti jednotlivce,

     - herní kombinace,

     - herní systémy.“ 5

     Herní činnosti jednotlivce, kombinace a systémy jsou hlavním obsahem hry. Tato 

vzájemná vazba vytváří koncepci hry. I když je lední hokej složen z uvedených činností, 

ve svém průběhu není nikdy opakovatelný. Teoretická analýza utkání ukazuje, že lední 

hokej vychází z kolektivního pojetí, ale je nadmíru závislý na hráčských individualitách. 

2.3 Hokejové bruslení

     Lední hokej patří do sportovních odvětví, u kterých je základní pohyb prováděný 

pomocí umělých pohybů. Hokejové bruslení je nejdůležitější částí hokejové abecedy, 

bez jeho kvalitního zvládnutí se velmi obtížně rozvíjejí další činnosti, jako je vedení 

kotouče, střelba, ale i herní kombinace a týmová spolupráce. Jedná se o jednu 

z nejobtížnějších činností, která vyžaduje dlouhou dobu nácviku a její zvládnutí je 

závislé na mnoha činitelích. V moderním pojetí hry je kvalitní hráč přímo závislý na 

vynikajícím zvládnutí všech bruslařských dovedností.

     „Hokejové bruslení vytváří základ pro všechny činnosti a jeho zvládnutí podmiňuje 

dosaženou úroveň technických i taktických dovedností. Má-li hráč provádět různé herní 

dovednosti (střelbu, kličku, osobní souboje) ve vysoké rychlosti a přitom sledovat 

                                               
5

Pavliš, Z. Příručka pro trenéry ledního hokeje II. část, 2000
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průběh hry, je důležité, aby byl soustředěn na tyto činnosti a nikoliv na bruslení. Tím se 

stává základním prostředkem pro uskutečňování hry a je základním kamenem ve stavbě, 

na který se vrší další dovednosti“6

     „Bruslařská rychlost a pohotovost při změnách směru často rozhodují o tom, kdo se 

zmocní kotouče. Je jasné, že rychlejší a obratnější mužstvo má vždy výhodu. Bývá 

častěji první u kotouče, a může tudíž rozhodovat o tempu a způsobu hry.“7

     Pro správné hokejové bruslení je nezbytné si uvědomit pár základních pravidel, které 

by měl každý respektovat. Bruslení by se měla věnovat pozornost už od útlého věku, 

názor že děti se naučí bruslit tím, že se „vybruslí“ je neakceptovatelný. Množství 

kilometrů samozřejmě také hraje nezanedbatelnou roli, ale především je třeba, aby děti 

uměly bruslit technicky správně. Velmi důležitý je také výběr vhodných bruslí, které by 

měly mít správnou velikost a pevnou výztuhu kotníků, aby nedocházelo k pohybům do 

stran. Brusle by měly být přiměřeně utažené a kvalitně nabroušené, tím se vytvoří tzv.

žlábek. Nácvik bruslení je nutné provádět na obě strany, aby hráč nepřekládal na jednu 

stranu lépe než na druhou.

     „Základní systematika hokejového bruslení:

I. jízda vpřed

II. jízda vzad

III. užité bruslení

                     - změny rychlosti (zastavení a starty),

                     - změny směru (vyjíždění oblouků a překládání),

                     - obraty,

                     - další bruslařské dovednosti.

Doporučovaná metodická posloupnost výuky jednotlivých bruslařských dovedností:

- jízda vpřed,

- zastavování v jízdě vpřed,

- vyjíždění zatáček a překládání vpřed,

- jízda vzad,

                                               
6 Pavliš, Z.; Perič, T. Abeceda hokejového bruslení, 1996
7 Evdokimoff, S. Lední hokej, 1998
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- zastavování v jízdě vzad,

- překládání vzad,

- obraty,

- starty,

- obratnostní bruslení.“8

     

     Při nácviku bruslařských dovedností je důležité se správně naučit základní hokejový 

postoj. Z tohoto postavení lze zahájit všechny druhy pohybu, podle toho co hra bude 

v daný okamžik vyžadovat. 

     „Hokejový krok má tři fáze: A – ODRAZ, který začíná, když tělo bruslaře padá 

vpřed. Jakmile je na obou bruslích, říkáme, že je ve dvouoporové fázi. B –

ODPOČINEK, který je z fyziologického hlediska nutný při každé svalové práci. Brusle 

opouští led a koleno je taženo stehenním svalstvem pod hráče, takže noha od kolena 

dolů je uvolněna. C – NASAZENÍ, znamená dotyk brusle s ledem. Hráč musí nejdříve 

vycítit, jak byla brusle nasazena na led a pak teprve zpevňuje nohu. Naposled zpevní 

kotník.“9

2.3.1 Jízda vpřed

     „Jízda vpřed je základním způsobem lokomočního pohybu hráče, který tak 

dosahuje potřebné rychlosti i stability při uvolňování bez kotouče i s kotoučem a při 

obraně vlastní branky. Při jízdě vpřed jde o cyklický pohyb, při kterém se opakuje 

odraz a skluz vpřed stranou. Delšího skluzu používá bránící hráč při volném 

obsazování protihráče i útočící hráč při pohybu bez kotouče. Kratší tempa dělá 

bránící hráč, obsazuje-li útočníka s kotoučem, nebo hráč, který se uvolňuje                      

s kotoučem při osobním souboji.“ 10

     Hokejový hráč by se měl při bruslení snažit, aby pokrčené koleno přesahovalo 

úroveň chodidla, tím také získá sílu pro odraz i schopnost citlivého ovládání bruslí. 

Po odrazu není správné příliš zvedat brusli nad led, jednak je to neekonomické            

                                               
8 Pavliš, Z.; Perič, T. Abeceda hokejového bruslení, 1996
9 Frýzek, V. Zrcadlo hokeje, 1961
10 Kostka, V. Moderní hokej, 1984
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a zároveň to znemožňuje správné nasazení brusle do dalšího pohybu. Při jízdě 

musí mít hráč zvednutou hlavu, aby dosáhl správné polohy trupu, která umožňuje 

ekonomické využití odrazu. Jízda by měla působit přirozeně a nenásilně.

     Nejdůležitějšími body techniky jízdy vpřed u základního postoje jsou tedy 

pokrčená kolena, mírný předklon, hlava vzhůru a držení hole oběma rukama.

2.3.2 Jízda vzad  

     „Druhou základní bruslařskou dovedností je jízda vzad. V současném pojetí hry je 

velice důležité, aby tuto techniku jízdy ovládali dokonale nejen obránci, ale i útočníci. 

Dobrý hráč jezdí vzad stejně jistě a téměř stejně rychle jako vpřed“11

    „Jízda vzad je základním způsobem bruslení zvláště pro obránce. Obránce ustupuje 

jízdou vzad, aby mohl sledovat činnost útočníka s kotoučem a mohl být připraven 

znemožnit jeho pohyb k brance. Pohyb vychází z kyčelního kloubu, odkud se přenáší do 

špiček nohou. Nohy zajišťují opakovaným pokrčováním a napínáním v kolenním 

kloubu účinnost odrazu. Odraz provádíme z celé vnitřní hrany bruslí tak, že vychází od 

zadního patního sloupku do přední části a poslední impuls je dán do přední části vnitřní 

hrany brusle. Po odrazu se odrazová noha zcela napíná. Váha těla se přenáší na 

neodrazovou nohu, která značně pokrčena vyjíždí oblouk stranou. Odrazová noha se 

pak připojuje k pohybu tak, že obě brusle jsou od sebe asi v šíři boků.“12

     Vzhledem k větší náročnosti nacvičujeme jízdu vzad až po zvládnutí jízdy vpřed.

Lední hokej má mezi všemi sporty jednu výhodu, hokejisté jsou schopni pohybovat se 

pozadu téměř stejně rychle jako popředu. V žádném jiném sportu to možné není. 

                                               
11 Pavliš, Z.; Perič, T. Abeceda hokejového bruslení, 1996
12 Kostka, V. Moderní hokej, 1984
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2.3.3 Užité bruslení

     V ledním hokeji se často mění směr pohybu. Hráči se musí vyhýbat protihráčům, 

najíždět do volného prostoru na hřišti, zastavovat se, objíždět soupeře, snažit se uvolnit 

od protihráče, přibližovat se k soupeři. Změny směru se dají uskutečňovat vyjížděním 

zatáček, překládáním, zastavením, přibrzděním. Hokejisté musejí být obratní, aby se 

dokázali vyhnout srážce se soupeřem, přeskočit překážku i změnit směr pohybu na 

nejmenším prostoru hřiště.

     Změnu rychlosti pohybu hráč uskutečňuje:

- zastavením nebo přibrzděním,

- startem.

     Změnu směru pohybu hráč uskutečňuje:

- vyjížděním oblouků,

- překládáním,

- obraty.

2.3.3.1 Změny rychlosti

     Prvním způsobem je ZASTAVENÍ. Tato hokejová dovednost slouží především ke 

snížení rychlosti a pro změny směru pohybu. Každý hráč musí dokonale ovládat 

bezpečné a rychlé zastavení. Při hře je zastavení spojeno s následným pohybem.

     „Rozlišujeme zastavení z jízdy vpřed a z jízdy vzad:

     U jízdy vpřed se jedná o zastavení:

- jednostranným pluhem (připlužení jednou bruslí),

- oboustranným pluhem (připlužení oběma bruslemi),

- smykem (vytočením) na obou bruslích,

- zastavením na jedné brusli (vnitřní),

- zastavení na jedné brusli (vnější).
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     Zastavení z jízdy vzad:

- zastavení na obou bruslích – oboustranný pluh („V“ zastavení),

- zastavení na jedné brusli – jednostranný pluh,

- bočním smykem na obou bruslích.“13

  

     Druhým způsobem jsou STARTY. Rychlost je jedním z charakteristických znaků 

současné hry. 

     (podle Cady, S.; Stenlund, V., 1998) V každém utkání se hráč objeví v situacích, kdy 

musí znovu startovat z místa. Starty se při vlastní hře uplatňují především při napadání, 

úniku, změnách směru a po střetu, kdy hráč se ocitne na ledové ploše a musí se co 

nejrychleji vrátit do hry.

     „Pro potřeby hry je nutné ovládat starty z místa, z pohybu a z různých poloh. Jedná 

se o starty:

- vpřed,

- vzad,

- stranou,

- po zastavení na jedné i obou bruslích všemi směry.

     

     Těmto technikám je nutné věnovat pozornost ve všech věkových kategoriích. Nácvik 

je možné provádět až po zvládnutí základních technik hokejového bruslení.“14

     Druhy startů:

- start z místa vpřed,

- start z místa stranou,

- start vpřed z jízdy vpřed,

- start vpřed do protisměru po zastavení z jízdy vpřed,

- start vpřed po zastavení z jízdy vzad,

- start stranou z jízdy vzad.

     

                                               
13 Pavliš, Z.; Perič, T. Abeceda hokejového bruslení, 1996
14 Pavliš, Z.; Perič, T. Abeceda hokejového bruslení, 1996
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2.3.3.2 Změny směru

     V ledním hokeji se změny směru realizují pomocí překládání nebo vyjížděním 

oblouků (zatáček). Pro zvyšování rychlosti vyjetí oblouků musí být vždy zakončeno 

překládáním nebo startem. Nejlepší bruslaři zvládají vyjíždět i krátké oblouky                

(tzv. bogny) překládáním.

2.4 Herní činnosti jednotlivce

     „Chápeme jako motorické dovednosti v individuální i kolektivní herní činnosti. 

Metodiky jsou děleny na činnosti jednotlivce, kombinace a systémy hry družstva. 

Obsahují jak technickou stránku, tak taktickou. Herní činnosti představují komplex 

pohybových, nervových, metabolických a psychických struktur.“15

     „Herní činnosti jednotlivce jsou definovány jako činnosti, které jsou komplexem 

dílčích útočných a obranných úkolů jednotlivce, které na sebe navazují a vzájemně se 

podmiňují. Jsou charakterizovány snahou hráče udržet či získat kotouč v kterémkoli 

pásmu hřiště a vytvořit tak možnost rozvinutí či zakončení útočné fáze.“16

     Hlavním předpokladem k racionálnímu pohybu na ledě je bruslení, ale teprve spojení 

techniky hokejové hole s kotoučem tvoří skutečné hokejisty. Herními činnostmi 

jednotlivce nazýváme souhrn akcí, které hráč dělá s kotoučem a které slouží k získání 

kotouče či k zabránění vstřelené branky. Bruslení a herní činnosti jednotlivce se stávají 

hlavní náplní tréninků mládeže do 4. až 5. třídy. Pro realizaci herních činností 

jednotlivce se ve většině případů využívá hokejová hůl (přihrávky, střelba, ale i 

odebírání kotouče apod.). Můžeme je rozdělit podle držení kotouče na útočné (hráč 

nebo jeho spoluhráči jsou v držení kotouče) a obranné (kotouč má soupeř). 

                                               
15 Bukač, L.; Dovalil, J. Lední hokej, 1990
16 Pavliš, Z a kol. Příručka pro trenéry ledního hokeje I. Část, 1998
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     Herní činnosti útočné:

- uvolňování hráče s kotoučem,

- uvolňování hráče bez kotouče,

- přihrávání a zpracování přihrávek,

- střelba.

     

    Herní činnosti obranné:

- odebírání kotouče,

- obsazování hráče s kotoučem,

- obsazování hráče bez kotouče,

- osobní souboj,

- blokování střel.

2.4.1 Útočné herní činnosti jednotlivce

     UVOLŇOVÁNÍ HRÁČE S KOTOUČEM. Jeho hlavní podstatou je udržení kotouče 

v přímém souboji s protihráčem. Překonáním hráče soupeřícího týmu dochází k získání 

výhodnější pozice pro další činnost – přihrávku, střelbu nebo postup k soupeřově 

brance. 

     

     „Uvolnění s kotoučem vytváří příznivé možnosti pro přečíslení (početní převahu 

útočících hráčů v konkrétní herní situaci), a tím i ke vstřelení branky. Proto patří mezi 

základní dovednosti, které musí dokonale umět každý hráč. Uvolňování hráče 

s kotoučem má dvě základní části:

1) vedení kotouče, které můžeme ještě dále dělit na:

a) vedení krátkým a dlouhým driblinkem,

b) vedení tažením a tlačením kotouče,
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2) obcházení soupeře, které hráč provádí:

a) kličkou,

b) obhozením nebo prohozením.“17

     Při uvolňování je velmi důležitý moment překvapení, hráč s kotoučem se snaží 

uvolnit pomocí rychlosti bruslení, náhlou změnou směru, zastavením nebo startem. 

Hráč by při těchto činnostech neměl sledovat kotouč, ale soupeře a celou herní situaci 

na ledové ploše. Kontrola kotoučeu se provádí pouze tzv. periferním viděním (kotouč 

vidí pouze nepřímo, protože je v zorném poli jeho očí). Tato hlediska charakterizují 

vynikající hokejisty.

     Driblink je základním a nejčastějším způsobem vedení kotouče. Hokejista oběma 

rukama drží hůl a posouvá střídavě kotouč z jedné strany na druhou. Rozlišujeme krátký 

driblink (kotouč se pohybuje v šíři ramen) a dlouhý driblink (kdy pohyb má velké, často 

maximální rozpětí). Práce zápěstí je velmi důležitá, umožňuje jemné natáčení čepele,    

a tím přiklopení kotouče holí. U pravého držení je níž pravá ruka, která svírá hůl citlivě, 

posunuje se po ni podle potřeby nahoru a dolu. Dále držení může být „po ruce“  -

forehand (pravé držení a kotouč je na pravé straně) nebo držení „přes ruku“ – bekhend 

(pravé držení a kotouč je vlevo).

     Tažení a tlačení kotouče je méně častým způsobem vedení kotouče. Této techniky se 

využívá především při startech nebo v případě, kdy si hráč chce krýt kotouč tělem před 

protihráčem. Při tomto typu vedení nedochází k střídavému posunu kotouče do stran, 

hůl je držena pouze v jedné ruce. Když je kotouč veden před tělem, jedná se o tlačení.   

O tažení se jedná v případě, když je kotouč za tělem. 

     Nejčastější činností, kterou hráči při utkání provádějí po vedení kotouče je klička. Ve 

hře dochází k sloučení pohybu vedení kotouče a kličky v jeden komplexní pohyb, který 

slouží k obejití bránícího hráče a získání prostorové a početní převahy. Základním 

prvkem kličky je vždy klamný pohyb před jejím provedením, obránce je nucen reagovat 

na první činnost útočníka a ten pak může lépe provést kličku. Tento pohyb je proveden 

buď pohybem ramen a trupu, bruslemi, holí nebo další činností (naznačení přihrávky či 

střely). Klička je východiskem pro další akci – zrychlení, přihrávky a střelbu.

                                               
17 Perič, T; Lední hokej, 2002
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     Při obhození posílá útočící hráč kotouč kolem obránce, může u toho využít např. 

mantinel. Pak se snaží klamným pohybem, prudkým zrychlením nebo změnou směru 

dostat za obránce, přebírá kotouč a může pokračovat v akci.

     Při prohození prochází kotouč mezi obráncovým tělem a holí nebo přímo mezi jeho 

nohama.

     „Technika a taktika uvolňování s kotoučem je ovlivňována herní situací a liší se 

zejména:

- podle prostoru, ve kterém se provádí,

- podle způsobu obranných způsobů protihráče.“18

     „Úkolem uvolňování s kotoučem v obranném pásmu je odpoutat se od atakujícího 

soupeře a založit útok přihrávkou. Hráč pokračuje v uvolňování s kotoučem jen tehdy,

a) má-li volný prostor směrem k modré čáře,

b) jsou-li ostatní hráči obsazeni,

c) přihrávka kotouče spoluhráči by nevytvořila lepší možnost pro přenesení 

hry do středního pásma.

    

     Hráč s kotoučem je obvykle atakován jedním nebo dvěma protihráči. Musí se proto 

vzdálit co nejrychleji z místa, kde získal kotouč, do takového prostoru, ve kterém má 

potřebnou možnost k manévrování nebo ve kterém je kryt před okamžikem napadením. 

Zásadně se nesnaží uvolňovat bez bruslení, protože tím je snadno napadnutelný 

protihráčem, který do něho najede a odstaví ho od kotouče.“19

     Při uvolňování s kotoučem ve středním pásmu je činnost útočníka určována podle 

postavení hráče s kotoučem vzhledem k postavení protihráčů před modrou čárou 

útočného pásma nebo postavení vzhledem ke stranám hřiště.  Je-li hráč s kotoučem 

první ve směru k útočnému pásmu, snaží se do něj najíždět středem hřiště. Má-li kotouč 

křídelní útočník, proniká do útočného pásma podél hrazení.  Útočníkova činnost 

s kotoučem je závislá na jeho bruslařské a technické vyspělosti.

                                               
18 Bukač, L.; Kostka, V.; Šafařík, V. Lední hokej, 1986
19 Kostka, V. Moderní hokej, 1984
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     Uvolňování s kotoučem v útočném pásmu je bráno jako příprava pro střelbu. Hráč 

s kotoučem by se neměl odchylovat od branky, aby byl schopen objetím jednoho

soupeře vytvořit přesilovou situaci. V útočném pásmu je činnost hráče charakterizována 

těmito situacemi. Útočník s kotoučem objel protihráče a proniká přímo k brance nebo se 

uvolňuje po přihrávce. Útočník vybojoval kotouč u hrazení a proniká do prostoru před 

brankou nebo je zatlačován bránícím hráčem stranou od branky a proniká do prostoru 

proti brance. Uvolňování s kotoučem v útočném pásmu má být zakončeno střelbou.

     UVOLŇOVÁNÍ HRÁČE BEZ KOTOUČE je činnost, při níž se útočící hráč 

odpoutává od svého soupeře. Snaží se dostat do postavení, které mu umožňuje střelbu 

z přihrávky, převzetí kotouče přihrávaného spoluhráčem nebo odvrácení pozornosti od 

spoluhráče, který přebírá kotouč. Uvolňující se hráč najíždí do volného prostoru                  

a ukazuje čepelí své hole, kam má být adresován kotouč. Nejčastěji se uvolňuje změnou 

rychlosti bruslení nebo změnou směru bruslení.

     PŘIHRÁVÁNÍ kotouče je herní činnost jednotlivce, u které se kotouč úmyslně 

přenechává spoluhráči. Je základem herních kombinací a týmové spolupráce. Provádí se 

po ruce a přes ruku, nad ledem a po ledě. Přihrávka po ruce je nejčastěji prováděna 

švihem, kdy kotouč letí po ledě. Hůl s kotoučem je mírně vzadu za tělem, kotouč je 

mezi patkou a středem čepele. Hráč prudkým pohybem hole po ledě posune kotouč do 

směru ke spoluhráči. 

     Technicky náročnější je přihrávka nad ledem, která vyžaduje přesný odhad 

vzdálenosti. Pomocí pohybu zápěstí dochází k odklopení čepele hole a k následnému 

nadzvednutí kotouče. Přihrávka by měla dopadnout přibližně 1m před spoluhráče. 

Přihrávka přes ruku je náročnější na přesnost kvůli zahnutí hole. Hráč stojí bokem do 

směru přihrávky, kotouč je na středu čepele na úrovni zadní nohy – u pravého držení se 

jedná o levou nohu. Následným prudkým pohybem rukou přihrává kotouč spoluhráči. 

Všechny přihrávky by měly být dostatečně prudké a přesné, aby je nezachytil protihráč.

     Podle (Gwozdecky, G.; Stenlund, V., 1999) je nejefektivnější krátká, přímá 

přihrávka přesně na spoluhráče, ale poměrně často se v utkání vyskytnou situace, kdy to 

není možné. V těchto případech musí hráči zvolit přihrávku do volného prostoru, kde 

najíždějí spoluhráči. Měli by se však vyvarovat přihrávky na brusle či za spoluhráče, 
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jelikož tím dojde ke zpomalení hry a větší pravděpodobnosti osobního kontaktu 

s protihráčem, případně ztrátě kotouče.

     (Bukač, L., 2005) Rozdělil tyto druhy přihrávek:

- průnikové přihrávky,

- poziční přihrávky,

- zpětné přihrávky,

- situačně výpomocné přihrávky,

- přihrávání nebo nahození kotouče do volného prostoru,

- přihrávky podél hrazení,

- biliárové přihrávky,

- střílené přihrávky,

- finální přihrávky podél brankoviště v útočném pásmu,

- finální diagonální přihrávky při poziční hře.

     „ZPRACOVÁNÍ přihrávky je stejně důležité jako činnost přihrávání. Umožňuje 

pokračování herní akce a kvalitním zpracováním přihrávky se vytváří dobré 

předpoklady pro další činnost, jako je klička či vystřelení. Často se dokonce tyto 

činnosti spojují, takže zpracování se stává přípravnou fází např. pro střelbu. Proto jí 

věnujeme v tréninku stejnou pozornost jako přihrávání.“20

     Hráč stojí čelem či bokem ke směru přihrávky, hůl spočívá na ledě. Ve chvíli, kdy se 

blíží kotouč, posune hráč hůl proti směru přihrávky. Těsně před dotykem kotouče s holí 

následuje povolení spodní ruky a zpětný pohyb, který kotouč ztlumí. Pro zpracování 

nepřesných přihrávek se používají další způsoby. Jedná se o zpracování prováděné

bruslí, rukou či položenou holí na ledě. Důležité je, aby kotouč neodskočil mimo hráče, 

ale naopak směrem k jeho holi.

     „STŘELBA je činností, ve které se hráč snaží švihem, přiklepnutím nebo golfovým 

úderem dopravit kotouč do soupeřovy branky. Střílející hráč musí správně posoudit 

herní situaci, přičemž musí součastně vidět postavení a postoj brankáře i nekrytá místa 

v brance. To mu umožní, aby se správně a včas rozhodl, zda má střílet, jak má střílet a 

                                               
20 Perič, T; Lední hokej, 2002 
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kam má střílet. Obdrží-li útočník kotouč, je hned atakován protihráčem. Hráči se musí 

proto nutně přizpůsobovat stále složitějším herním situacím.“21

     Předpoklady pro efektivní střelbu v utkání je ovlivněno mnoho faktory:

1) Fyzická zdatnost, jejíž vyspělost je ovlivněna nejen tělesnou výškou, 

váhou a délkou končetin, ale i silovou schopností hráče. Ta je 

důležitá pro tvrdost střely. 

2) Psychická zdatnost. V moderním pojetí hokeje se hráč dostává do 

střelby v situaci, kdy je bráněn nebo napadán. Je tedy v situaci 

psychicky náročné a tu zvládá pouze hráč, který chce dát branku, 

podřizuje tomu svoji hru a je ochoten pro něj podstoupit osobní 

souboj.

3) Technika. Její zvládnutí je potřebné pro přesnost a rychlost střelby. 

Důležité je ovládnutí účelné techniky střelby, střelec by se měl dívat

na branku dříve, než vystřelí.

4) Rychlost pohybu. Hráč nesmí zklidnit svůj pohyb tak, aby umožnil 

brankáři předpokládat, kam střela bude směřovat. Pro hokej je 

charakteristická nepřerušovaná rychlost pohybu.

5) Výběr správného postavení. Je důležitým předpokladem pro účinnost 

střelby. Výběr místa využívá podle dané situace na hřišti. Většina 

hráčů má své oblíbené místo, ale je třeba, aby uměli vystřelit ze 

všech pozic.

     Nejvýhodnějším místem pro střelbu jsou považovány dolní i horní rohy branky. 

Dolní roh, kde brankář drží hůl ve výši 10-20 cm nad ledem je nejméně chráněné místo 

branky. Z bezprostřední blízkosti je nejlépe mířit do horních částí, ze středních a větších 

vzdáleností je nejúčinnější střelba těsně nad ledem nebo po ledě. 

     „Jednotlivé způsoby střelby dělíme podle využití techniky do tří velkých skupin:

I. Střelba po ruce:

1. švihem           -    a) krátkým švihem,

                            b) přiklepnutým švihem,

                                               
21 Kostka, V. Moderní hokej, 1984
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                            2.   přiklepnutím  -    a) krátkým příklepem,

                                                              b) golfovým úderem,

                II.        Střelba přes ruku:

1. švihem,

2. přiklepnutím,

           III.       Jiné způsoby střelby.“22  

     Střelba po ruce krátkým švihem je základní způsob střelby, která umožňuje, aby hráč 

vystřelil z poměrně malého prostoru. Čepel hole s kotoučem je za zadní nohou, ruce 

pevně svírají hůl. Vedoucí rukou je ta, která svírá rukojeť hole. Určuje směr střely a je 

pevnou osou páky. Prudkým pohybem zápěstím dochází k vystřelení kotouče do 

požadovaného prostoru. O rychlosti střely rozhoduje síla tlaku hole s kotoučem na led, 

rychlost švihového pohybu a závěrečné zrychlení pohybem zápěstím.

     Střelba po ruce přiklepnutým švihem je obdobná jako střela krátkým švihem, s tím 

rozdílem, že ke konci švihového pohybu hráč udeří prudce čepelí do kotouče. Hůl 

držíme velmi pevně spodní rukou. Úder provádíme středem čepele s dokončením 

rotačního pohybu.

     Střelba krátkým přiklepnutím je využívána především v prostoru před brankou 

soupeře. Velmi krátké doby provedení této techniky a zároveň dobré přesnosti je 

dosahováno pouze pohybem zápěstí. Její výhodou je především překvapivost a rychlost, 

možnost vystřelit ze shluku před brankou, ale i to, že brankář nemůže předem 

odhadnout směr střelby, protože se střílí bez jakékoliv přípravy.

     Golfovým úderem dosahuje hráč nejtvrdší možnou střelu. Její nevýhodou je dlouhá 

doba provedení (brankář se na ni může připravit) a nižší přesnost umístění kotouče. 

Tento druh střelby využívají především obránci. 

                                               
22 Kostka, V. Moderní hokej, 1984
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     Střelba přes ruku švihem se používá převážně po kličce stranou od bránícího hráče. 

Obě ruce musí shodně působit ve směru střelby, kotouč je přímo vymrštěn do vzduchu, 

aniž by rotoval po čepeli.

     Střelba přes ruku přiklepnutím je složitější, protože je náročnější odhadnout, kdy 

udeřit do pohybujícího se kotouče. Používá se po kličce přes ruku a podle odklopení 

čepele od kotouče se střela více či méně zvedá.

     Jiné způsoby střelby se v utkáních tak často nepoužívají, ale přesto se vyskytují a je 

potřeba, aby je hráči ovládali. Jedná se o střelbu s půlobratem nebo celým obratem 

(hráč, který je zády k brance a chce rychle vystřelit), střelba podebráním kotouče         

(k přehození ležícího brankáře), střelba s klamným pohybem (nájezd) a zasunutí 

kotouče do branky (hráč s kotoučem za brankou).

2.4.2 Útočné dovednosti

     „Účinnost a podoba útočné činnosti jedince podléhá iniciativě a plynulosti řetězení 

dovedností. Útok je pro každého hráče přitažlivý. Činnost s kotoučem v sobě nese prvky 

ovlivňování a vytváření změn a zvratů. Aktivní zapojení dává herní účasti i smysl. 

Dobrá technika kontroly kotouče je hlavním nástrojem pro sebeprosazení                       

a seberealizaci. Měřítkem kultivaci hráče je herní kreativita. Rozlišovacími znaky 

v útoku je potence tvořivosti v souladu se silou ohrožování soupeře, respektive 

skórování. Útok je myšlení, dovednost a odvaha“23

     Úroveň individuálních herních dovedností se posuzuje:

- podle jistoty a techniky kontroly kotouče,

- podle jistoty a techniky boje o kotouč.

     Stěžejní útočnou dovedností je kontrola kotouče, která se uskutečňuje mnoha 

technikami a herní inteligenci vyjadřují dovednosti s kotoučem. Každý přechod přes 

soupeře, postup a průnik rozkládá obranu soupeře. Koordinačně náročné dovednostní 

prvky jsou např. obraty a otočky s kotoučem, odebírání kotouče u hrazení a kontrola 

                                               
23 Bukač, L. Intelekt, učení, dovednosti a koučování, 2005
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kotouče bruslemi. Velikost síly paží není při dovednostech s kotoučem rozhodujícím 

činitelem, ale nejdůležitější podmínkou všech úkonů a reakčních odpovědí je rychlost             

a přesnost. Všechny dovednosti se řetězí v různě dlouhé sekvence, které končí ztrátou 

kotouče, přihrávkou nebo střelbou. Dovednosti mohou být zautomatizovány nebo 

využívají kognitivní kontroly.

     Velmi obtížnou útočnou dovedností je kontrola kotouče podél hrazení. Jedná se o 

čelné postavení hráče k hrazení, který se pomocí hole, nohou, těla, natáčení a vytáčení 

trupu, přísunů a úkroků pokouší o únik nebo přihrávku. Tyto situace umožňují 

shlukování dvou až tří protivníků, které podporují pozičně odstupující a vypomáhající 

spoluhráči. Herní přehled, orientace, síla dolních končetin a obratná práce s holí 

umožňuje únik ze sevření a téměř vždy ohrožuje soupeře.

     Krytí kotouče tělem je zásadní při vedení kotouče v kontaktu se soupeřem. Základní 

princip se nazývá overplay – krytí kotouče tělem postaveným mezi soupeřem                       

a kotoučem, nohou a rukou, při inerci či aktivním odmítáním napadajícího umožňuje 

dokončit akci. 

     Kontrola kotouče na malém prostoru za brankou, v rozích, podél hrazení, na modré 

čáře vyžaduje šikovnost při práci s holí a bruslařskou obratnost. Přenesení kotouče do 

volného prostoru umožňuje herní přehled a výpomoc spoluhráčů. 

     Nastřelování kotouče se uplatňuje proti zhuštěné a poziční obraně. Tento prvek 

vytváří v utkání změny, zvyšuje herní tempo, nebo naopak přináší uklidnění. 

V tísňových situacích eliminuje ztráty kotouče ve středním pásmu, které jsou 

nebezpečné na rychlé protiútoky. Nastřelování je významnou taktickou variantou.

     Další dovedností je vyhazování kotouče. Tato činnost je typická pro hru v oslabení a 

při ztrátě orientace v obranném pásmu. Jedná se o kontrolovanou dovednost, při které se 

hráč musí předem obeznámit s rozestavením soupeřů. Kotouč se může vyhazovat podél 

hrazení, středem, lobem nebo obvodovým prohnáním. Jistější je forhendová technika, 

která zaručuje větší rychlost vyhození. 
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     U útočné dovednosti pronikání na sebe hráč váže soupeře, čímž uvolňuje prostor. 

Zásadou pronikání je opakovaný přechod přes více hráčů zakončený přímým tahem na 

branku, nebo rozšířený o přihrávku. Používá se při zakládání útoku, v přechodech přes 

útočnou modrou čáru, výjezdech z rohů v útočném pásmu a z pozic podél hrazení 

k brance. Nejdůležitější podmínkou při pronikání v situacích 1 – 1 je míra těsnosti 

kontaktního odstupu.

     Kontaktní odstup v situaci 1 – 1 vymezuje délka hokejové hole. Najetí s kotoučem 

do blízkosti protihráče a jeho následné stažení kličkou produkuje těsný přechod podél 

bránícího soupeře, který se těžko zastavuje.

    Dorážení a tečování jsou další dovednostmi, které zhodnocují střelbu. Nalezení 

vhodné pozice na dorážení je výsledkem herního myšlení a zkušenosti. Naopak při 

tečování se jedná o postřehovou dovednostní reakci, jejímž cílem je změnit směr 

kotouče, a která se provádí nastavením čepele, naklopením čepele nebo sklepnutím 

kotouče.

2.4.3 Obranné činnosti jednotlivce

     Obranné činnosti jednotlivce jsou využívány v situaci, kdy tým nemá v držení 

kotouč. V moderním hokeji je žádoucí, aby obranné úkoly plnili všichni hráči, jak 

obránci, tak i útočníci. Je důležité, aby tyto činnosti byly nacvičovány už od útlého 

věku. 

     ODEBÍRÁNÍ KOTOUČE patří mezi základní obranné činnosti jednotlivce. Začíná 

se trénovat společně s uvolňováním hráče s kotoučem a provádí se pomocí hole. Jedná 

se o vypíchnutí kotouče, nadzvednutí hole, úder do hole (nebo kotouče). U těchto druhů 

je společné zahájení, bránící hráč se snaží dostat do kontaktu se soupeřem a stojí 

v čelném (hráči jedou proti sobě) nebo bočném (hráči jedou vedle sebe) postavení.

     Vypíchnutí kotouče. Bránící hráč v jízdě vzad drží v pokrčené ruce hůl před sebou. Je 

v čelném postavení k útočníkovi. Když se útočník dostává na dosah, obránce prudce 

vystrčí hůl vpřed a čepelí se snaží o vypíchnutí kotouče.
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     Nadzvednutí hole. Obránce drží hůl pevně v obou rukách a jede v bočném postavení. 

Zezdola prudce nadzvedává svou holí hůl soupeře a odebírá kotouč. 

     Úder do hole (nebo do kotouče). Bránící hráč jede v čelném postavení, hůl drží 

v jedné ruce, tak aby byla vedle něj. V okamžiku přiblížení útočníka obránce švihne

prudce holí obloukem před sebe holí a zasahuje soupeřovu hůl či kotouč. Druhým 

způsobem je úder z bočného postavení. Hráči jedou vedle sebe, obránce drží hůl v jedné 

či obou rukách a prudce udeří do soupeřovy hole nebo kotouče. Při obou alternativách 

útočící hráč ztrácí kontrolu nad kotoučem a obránce se dostává do výhody.

     „OBSAZOVÁNÍ HRÁČE S KOTOUČEM je činnost, při které se bránící hráč snaží 

získat kotouč, znemožnit protihráči úspěšnou přihrávku nebo zpomalit a narušit 

protiútok soupeře. Obsazování hráče s kotoučem provádí bránící hráč atakováním nebo 

pohybem a postavením. Při atakování soupeře k němu bránící hráč najíždí takovou 

rychlostí, aby byl schopen měnit směr bruslení podle jeho pohybu. Před vlastním bojem 

o kotouč se snaží dostat se mezi protihráče a kotouč.“24

     „Obsazování hráče s kotoučem se výrazně odlišuje technikou provádění, mírou 

agresivity i pojetím spolupráce bránících hráčů podle jednotlivých pásem:

1. obsazování v útočném pásmu – jde většinou o napadání soupeře, při kterém 

se bránící hráč pohybuje čelem proti soupeři s kotoučem a plní tyto úkoly:

a) atakováním soupeře v pohybu směrem k hrazení,

b) hraje proti soupeři, ne proti kotouči,

c) blokuje soupeře u hrazení,

d) po předchozích obranných manévrech se snaží získat kotouč.

2. Obsazování ve středním pásmu – provádí se v bočném postavení najetím 

obloukem k soupeři, blokováním soupeře a jeho zatlačováním do méně 

výhodného prostoru k hrazení nebo v čelném postavení (obrana obránců):

a) ustupováním s předběžnými manévry pro bodyčekování soupeře,

b) ustupováním s přípravou pro blokování soupeře a vypíchnutí 

kotouče holí,

c) ustupováním a bezprostřední přípravou pro vypíchnutí kotouče holí.

                                               
24 Bukač, L.; Kostka, V.; Šafařík, V. Lední hokej, 1986
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3. Obsazování v obranném pásmu – jde nejčastěji o obsazování a napadání 

v prostoru u hrazení, v rohu hřiště a při pronikání soupeře do střeleckého 

území. Bránící hráč se soustřeďuje na splnění těchto úkolů:

a) napadá soupeře při pronikání do střeleckého území a v boji za 

brankovou čárou,

b) bodyčekuje soupeře při pronikání k brance středem hřiště,

c) obsazuje soupeře při pronikání podél hrazení a blokuje soupeře na 

hrazení,

d) ustupuje a vypichuje soupeři kotouč při přesilové situaci,

e) vyjíždí mezi soupeře a kotouč, jestliže se soupeř chce uvolnit 

zastavením (vjíždí soupeři do hole), tzn., vtlačuje se mezi soupeře 

a kotouč.

     Nejvýhodnější je obsadit nebo atakovat protihráče, když přijímá kotouč a nestačí se 

ještě dobře orientovat.“25

     OBSAZOVÁNÍ HRÁČE BEZ KOTOUČE je obranná činnost zabraňující soupeři 

převzetí kotouče. Je podmíněno zejména správným postavením bránícího hráče. Měl by 

se pohybovat tak, aby byl mezi protihráčem, jeho spoluhráčem a kotoučem. Těsně 

obsazován musí být útočník před brankou. Hráč u hrazení je obsazován tak, že obránce 

jede mezi ním a jeho spoluhráčem a snaží se před něj dostat ramenem. K uchování 

rychlého manévrování je důležitý krátký skluz.

     OSOBNÍ SOUBOJ. V ledním hokeji pravidla umožňují osobní souboje hráčů. 

Dochází k nim na volné ploše, ale převážně u hrazení a cílem bývají především hráči 

s kotoučem. Při střetech hrozí nebezpečné zranění, proto je důležité zvládnutí kvalitní 

techniky (tzv. bodyčeků), která snižuje nebezpečí úrazu a zvyšuje pravděpodobnost 

úspěchu. 

     „Osobní souboj hráč absolvuje při čelném či bočném postavení. Obdobně jako při 

odebírání kotouče jede při čelném postavení obránce jízdou vzad ve směru pohybu 

                                               
25 Kostka, V. Moderní hokej, 1984
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útočníka a při bočném jede obránce jízdou vpřed vedle útočníka. Souboj probíhá ve 

třech fázích:

- přiblížení se k hráči,

- navázaní kontaktu,

- získání kotouče.

     Bránící hráč se snaží svým pohybem přimět útočníka k jízdě do prostoru, kde může 

snadněji soupeře atakovat a získat kotouč. Obvykle jsou tyto prostory u hrazení, 

v rozích kluziště apod.“26

     Základní chyby pramení převážně ze strachu z osobních soubojů. U narážení loktem, 

zezadu nebo holí (krosček) hrozí nebezpečí poranění. Někteří hráči se soustředí pouze 

na vlastní souboj a nikoliv na získání kotouče, kterým by mohli založit protiútok. 

Nebezpečí propadnutí hrozí v případě, když bránící hráč najíždí na soupeře zepředu 

nebo kolmo ze strany bez navázání kontaktu. Osobní souboj a odebírání kotouče tvoří 

jednotu v obranných zákrocích, musejí se navzájem doplňovat a na sebe navazovat. 

Zdraví protivníka je důležitější, než výhra v utkání a u dětí toto pravidlo platí 

dvojnásob.

     BLOKOVÁNÍ STŘEL je důležitá součást obranných činností, při které se hráč snaží 

zabránit proniknutí vystřeleného kotouče do branky. Ve vrcholovém hokeji letí kotouč 

značně rychle, takže brankář často na něj nemá šanci reagovat. Je důležité, aby bránící 

hráči blokovali vystřelené kotouče na branku, a snížili tím riziko obdržení branky. Jedná 

se o tři základní způsoby provedení blokování střel – vestoje, v kleku a skluzem.

     Blokování střel vestoje je nejjednodušším způsobem. Blokující hráč má obě nohy          

u sebe a čepel hole před tělem. Nevýhodou je malá plocha blokující střelu, naopak je 

výhodná v rychlosti reakce na změnu situace.

     Druhým způsobem je blokování střel v kleku na jednom nebo na obou kolenou. 

V momentu protihráčovi střely si blokující hráč kleká, nohy má u sebe a hůl drží v jedné 

ruce, která je vytočena do strany. Druhá (volná) ruka je natažená k ledu. Nejčastější 

                                               
26 Perič, T; Lední hokej, 2002
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využití tohoto způsobu bránění nastává v situaci 1 – 1, kdy se útočník snaží obstřelit 

bránícího hráče. 

     Blokování střel skluzem se používá při střelbě po ledě nebo nad ledem. Blokující 

hráč má při tomto způsobu hůl v jedné ruce a lehá si na bok s nohama u sebe směrem ke 

kotouči. Je velice účinný při správném provedení a dobrém odhadu situace. 

     Blokování střel vyžaduje kvalitní hokejovou výstroj. Hráč se nesmí ke kotouči otáčet 

zády, pokládat hůl proti střele (hrozí zvednutí kotouče od hole a zásah do obličeje), 

pokládat se hlavou proti střele a neměl by bránit svému brankáři ve výhledu. Blokování 

se nacvičuje až ve vyšších věkových kategoriích (dorost, junioři).

2.4.4 Obranné dovednosti

     „Stálost v orientaci na defenzivu je příznačně podporována povahovými 

dispozicemi. Síla volních vlastností a vztah k povinnostem jsou základní přispívající 

charakterové rysy. Ze zodpovědně bránících hráčů pronikavě vyzařuje enormní úsilí             

a snahový projev. Jejich spolehlivost je dále zesilována i nízkou mírou herního 

egoizmu. Tvrdá a fyzicky náročná práce zpravidla těmto hráčům nepřináší pouze 

krušnou a svízelnou námahu. V technicky sice náročné, ale méně lákavé herní fázi 

intelektuální vklad do obraných intervencí představuje rozumová reflexe. Rozlišovacími 

znaky výkonnosti v obraně je spolehlivost v souladu s poziční odpovědností, 

intervenční jistotou a iniciativou převzít jakoukoliv povinnost za celou situaci. Obrana 

je myšlení, disciplína, odpovědnost a dovednost.“27

     Základní obrannou dovedností je pohyb a pozice při bránění. Tyto činnosti závisí na 

zkušenostech, vědomostech, rutině a disciplíně. Poziční dostupnost a stálá regulace 

pohybu (kontaktní odstup), vyžadují kontrolu pozornosti a schopnost chápání herních 

situací (čtení hry). Poziční ztráty, dovedností a intelektová manka dohánějí hráči 

obětavostí.

                                               
27 Bukač, L. Intelekt, učení, dovednosti a koučování, 2005
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     Kontaktní odstup vyjadřuje vzdálenost bránícího hráče od útočícího i skupinové 

relace, udává těsnost, která umožňuje držet účinnou vzdálenost, zachytit pohyb soupeře 

a navázat souboj. Nejčastějšími chybami jsou protisměrná vyrážení (bránící hráč se

eliminuje a propadá), velký odstup od hráče s kotoučem (bránící hráč je vytlačován do 

požadovaného prostoru). Vzájemnou relaci má rychlost útočícího a bránícího hráče –

čím větší je rychlost útočícího, tím je obtížnější udržení kontaktního odstupu.

     Při napadání soupeře s kotoučem je důležitá rychlost přístupu k soupeři a bruslařská 

obratnost. Bruslařská agilita, dynamičnost a obloukovitý směr jízdy umožňují fyzický 

kontakt. Napadající hráč jízdou v oblouku nahání soupeře do bekhendové strany, na níž

je těžší přesná rozehrávka. Napadání vyžaduje bruslařskou mobilitu, šikovnost při práci 

s holí a předvídání pohybu protihráče. 

     Neutralizování hole soupeře v situacích 1 – 1 nebo při kontrole kotouče na malém 

prostoru se hráč snaží vyřadit z akce soupeřovu hůl. Stává se tak pomocí nadzvednutí, 

přitlačení, blokování nebo zastavení pohybu hole protivníka. 

     Bodyčekování je typickým způsobem zastavování soupeře ramenem a tělem.. Při 

přechodu 1 – 1 se nejčastěji vyskytuje bodyček kyčlí. Důležitá je bruslařská obratnost a 

rychlost

2.5 Herní kombinace

     „Herní kombinace jsou definované jako cílená spolupráce dvou hráčů v útoku či 

obraně. Využívá se při nich organizovaného a koordinovaného pohybu zapojených 

hráčů. Uplatnění je ve všech pásmech, ať již z hlediska útoku či obrany. Kvalitní 

zvládnutí herních kombinací vychází z kvality hokejového bruslení a herních činností 

jednotlivce.“28

                                               
28 Perič, T; Lední hokej, 2002
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     Dobrého hokejového hráče charakterizuje kvalitní bruslení, individuální technika           

a schopnost číst hru. Hokejista musí předvídat vývoj herních situací a načasovat vlastní 

činnost. Získávání a rozvíjení těchto dovedností hráč získává ve cvičeních založených 

na spolupráci. Učí se vnímat jak svůj pohyb, tak pohyb spoluhráče a kotouče. 

Kombinace nacvičujeme po zvládnutí bruslení a individuálních činností ve věku kolem 

10–11 let.

     „Mít dobrou individuální techniku je sice zcela nezbytné, ale síla družstva závisí na 

jeho organizaci, na soudržnosti jednotlivých řad, ze kterých se skládá, na souhře 

útočníků s obránci a na sehranosti všech hráčů. To je taktika týmové hry.“29

         (Perič, 2002) rozdělil herní kombinace na:

a) útočné herní kombinace,

- přihraj a jeď,

- křížení,

- zpětné přihrávky a přenechání kotouče,

- clonění,

b)obranné herní kombinace,

- přebírání

- zajišťování,

- zdvojování,

- odstupování.

     Herní kombinace se mohou s úspěchem nacvičovat i mimo lední plochu. Tento 

trénink slouží k pochopení základních principů a pohybů hráčů. 

                                               
29 Evdokimoff, S. Lední hokej, 1998
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2.6 Herní systémy

     „Systém hry vymezuje a popisuje metodicky vyčleněnou a izolovanou část hry               

v útoku či obraně. Herní spolupráce a pohyb hráčů mají u různých systémů 

organizovaný průběh (zahájení, rozvíjení, zakončení, rozestavění, atd.). Na hru 

jednotlivců a herní spolupráce jsou kladeny speciální taktické požadavky.“30

     Podle (Kostky, 1986) se dělí systémy hry na útočné a obranné:

1) Herní systémy útočné:

- rychlý protiútok,

- postupný útok,

- přesilová hra.

2) Herní systémy obranné:

- zónový presink,

- osobní obrana,

- územní obrana,

- kombinovaná obrana.

2.7 Vhazování      

     Vhazování kotouče je v ledním hokeji specifické zahájení hry. Vzhledem k tomu, že 

hokejové kluziště nemá postranní čáry (auty), odehrává se zahájení hry vždy stejným 

způsobem – vhozením kotouče rozhodčím mezi dva protihráče. Následuje po každém 

přerušení hry a je tedy nejčastější herní situací v ledním hokeji. Obě mužstva mají při 

vhazování stejnou možnost k získání kotouče. Výhoda vhazování pro každé mužstvo je 

odlišná podle místa jeho uskutečnění. Zisk kotouče ve středním pásmu  (zahájení 

                                               
30 Bukač, L.; Dovalil, J. Lední hokej, 1990
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nástupu do útoku), v útočném pásmu (výhoda rychlého získání střelecké pozice)            

a v obranném pásmu (zformování výchozího postavení k útoku). 

     „Využití vhazování se stává určitým taktickým prvkem a je třeba je pečlivě 

nacvičovat v různých variacích s uplatněním všech hráčů. Má-li hráč kotouč 

z vhazování získat, musí na vhození kotouče rychle reagovat, musí rychle a přesně 

pracovat s holí a musí uplatnit v krátké době nejenom techniku hole, ale i sílu, aby 

okamžitě získal vhodný manévrovací prostor. Vhazování se provádí na různých částech 

hřiště podle chyby, pro kterou rozhodčí přerušil hru. Na základě toho zvolí také hráč, 

který bojuje o kotouč při vhazování, způsob jeho získání. Celé družstvo se vhodně 

rozestaví, aby hráč mohl také kotouč usměrnit některému ze svých spoluhráčů.“ 31

     Kotouč se získává přihráním přímo spoluhráči do strany, dozadu, ale i dopředu do 

předem určeného místa. Při nepřipravenosti soupeře hráč využije odebrání kotouče             

a rychle s ním ujede z místa vhazování. Vyhrát vhazování se může také pomocí 

odblokování protihráče - hráč vjede do soupeře a zablokuje mu hůl, to je znamení pro 

spoluhráče, aby rychle převzali kotouč a zahájili útočnou akci. Při vhazování se hůl drží 

spodní rukou o něco níž, aby se vytvořila větší páka. Hráč pozoruje kotouč v ruce 

rozhodčího. V momentě, kdy rozhodčí pustí kotouč na led, provede hráč energetický 

pohyb po kotouči. 

     „Standardizovaný souboj dvou hráčů při vhazování je určen pravidly. V průměru je 

za utkání 30 – 70 vhazování. Při 50% naději na výhru se úspěšnost vyšší než 55% 

považuje za solidní. Významnost nabývají vhazování v obranném pásmu respektive 

útočném pásmu. Kromě požadavku vhazování vyhrát, je další podmínkou vhazovaní 

neprohrát čistým odejmutím kotouče.“32

                                               
31 Kostka, V. Moderní hokej, 1984
32 Bukač, L. Intelekt, učení, dovednosti a koučování, 2005
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2.8 Sportovní výkon

     Sportovní výkon jako projev tělesných i duševních schopností jedince je nedílnou 

součástí kultury společnosti. Z fyzikálního hlediska je výkon definován jako práce za 

čas, kdežto sportovní terminologií sportovním výkonem rozumíme průběh a výsledek 

činností v dané sportovní disciplíně. Projev specializovaných činností jednotlivce je 

zaměřen na řešení pohybového úkolu vymezeného pravidly. 

     Špičkový sportovní výkon vyžaduje schopnost a dovednost vyčerpávat mentální, 

emocionální, fyzické a dovednostní stavové veličiny. Mentální síla vyjadřuje průběh 

vnitřního žití hráče v utkání a přípravě a je trénovatelná. Pro hráče je také velmi důležité 

sebevědomí a sebeovládání. Vědomá psychická sebekontrola a tlumení emocí jsou 

požadovanými soutěžními rysy, jedině tak se může hráč dostat do optimální sportovní 

formy a podávat maximální sportovní výkony. 

    Cílem v ledním hokeji je vstřelit více branek soupeři než kolik vstřelí on nám. 

Sportovní výkon můžeme rozdělit na relativní a absolutní. Absolutní výkon chápeme 

jako rekordní (školní, krajský, republikový, světový). Relativní výkon je takový, který 

je dán možnostmi a schopnostmi jedince.

     „Na sportovním výkonu se vždy odráží některé oblasti, a to především:

- Vrozené dispozice - jsou to skryté předpoklady k určité činnosti, které 

se projeví teprve při jejím aktivním provádění a odhalí se tím i jejich

míra.

- Vliv sociálního prostředí jedince - projevuje se rozvinutím vrozených 

dispozic, je v podstatě dán podmínkami, ve kterých se jedinec vyvíjí.

- Vliv tréninkového procesu - představuje dlouhodobě a cílevědomě 

působící proces speciální adaptace na sportovní činnost.“33

        Sportovní výkonnost úzce souvisí se sportovním výkonem. Jedná se o schopnost 

pravidelně podávat určitý výkon. Ve specializované pohybové činnosti je důležité 

                                               
33 Pavliš, Z.; Perič, T. Školení trenérů ledního hokeje, 1995



40

předvádět výkon na poměrně stabilní úrovni. Při určité výkonnosti je jedinec schopen 

podávat více méně pravidelný výkon na standardní úrovni.

2.8.1 Struktura sportovního výkonu

     Specifickou strukturu má každý sportovní výkon. Maratonec musí být jiný než 

sprinter, šachista je jinak motivován než boxer, gymnasta musí být malý, basketbalista 

naopak vysoký. Faktory jsou dány určitou strukturou a integrací psychických                

a pohybových složek. Mohou být jednoduché – tělesná výška, váha a věk, nebo složité –  

obratnostní, vytrvalostní, rychlostní schopnosti. Dále lze strukturu sportovního výkonu 

dělit na multifaktoriální a monofaktoriální. Monofaktoriální výkon je z převážné části 

daný rozvojem pouze vytrvalostních schopností (např. maratonský běh). Lední hokej 

patří do skupiny multifaktoriálních výkonů, u nichž se jedná o výkon, při němž je 

potřeba množství různých faktorů, které jsou do určité míry vzájemně zastupitelné. 

     Sportovní výkon je závislý na řadě faktorů, které se podílejí různou měrou na 

celkovém výsledku. Podle (Pavliš, Perič, 1995) základní otázky struktury sportovního 

výkonu jsou:

- Na jakých faktorech sportovní výkon závisí?

- Co jsou tyto faktory, jaká je jejich podstata?

- Jak jsou tyto faktory pro výkon důležité?

- Jaké jsou vztahy mezi faktory a jak se navzájem ovlivňují?

- Jsou tyto faktory navzájem závislé, či nezávislé?

2.8.2 Faktory individuálního výkonu

          Individuální výkon chápeme jako výkon jednotlivce v utkání. Strukturu 

individuálního sportovního výkonu je možné vyjádřit pěti oblastmi. Jedná se o oblast 

somatických faktorů, osobnostních faktorů, kondičních faktorů a oblast faktorů taktiky

a techniky. 
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     „Individuální výkon obsahuje biomotorické, herně dovednostní, kondiční, psychické 

i sociálně psychologické determinanty. Tyto způsobilosti tvoří skladbu a strukturu 

schopností, které jsou rozhodující pro rozvoj umění hrát, pro výkon v utkání.“34

     U faktoru individuálního sportovního výkonu je důležitým termínem modelová

charakteristika struktury sportovního výkonu. Ve všech sportovních disciplínách se 

snažíme vytvořit určitý model, jak by měl vypadat ideální představitel dané disciplíny. 

Tyto poznatky je možné uplatňovat při řízení sportovního tréninku.

     „Modelovou charakteristiku hráče ledního hokeje znázorňuje zjednodušený příklad:

Somatické faktory:

- výška 180-190 cm,

- hmotnost 85-90 kg,

- silový typ – robustní konstituce.

Kondiční faktory:

- silově zaměřený – především dolní končetiny, explosivní síla (skok 

daleký z místa 280 cm a více), horní končetiny (bench press 120 kg       

a více), síla v předloktí a prstech,

- VO2max.kg-1 – 60 ml.min-1
.kg-1 a více,

- velmi obratný (prostorová orientace – salta, přemety vpřed), dobré 

rychlostně vytrvalostní předpoklady (400 m kolem 55 s).

Technické faktory:

- dobrá statická i dynamická rovnováha (pro bruslení, osobní souboje 

apod.),

- schopnost provádět více činností součastně (bruslení, vedení kotouče, 

sledování spoluhráčů a soupeřů),

- kvalitní jemná koordinace (střelba, zpracování kotouče apod.).

Taktické faktory:

- tvůrčí schopnosti,

- souhra v kolektivu,

- dobré periferní vedení,

- schopnost rychle se rozhodovat.

                                               
34 Bukač, L.; Dovalil, J. Lední hokej, 1990
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Osobnostní faktory:

- sangvinik až cholerik,

- dominantní, nebojácný, zdravě sebevědomý, agresivní.“35

2.8.3 Faktory týmového výkonu

     „Týmový výkon určuje, ovlivňuje a utváří individuální výkonnost jednotlivců. Hráč 

a jeho umění hrát formuje hru družstva. Družstvo pak zpětně působí na jednotlivce                  

a ovlivňuje jejich hru. Hru jednotlivců řídí společný herní záměr a cíl.“36

     Týmový výkon chápeme jako soubor individuálních výkonů, které jsou propojeny 

určitými vztahy a vazbami uvnitř kolektivu. Sportovní hra lední hokej výrazně závisí na 

týmovém herním výkonu. Družstvo díky své týmové hře, dokáže porazit i silnější 

mužstva, která jsou po individuální stránce na vyšší úrovni. Faktory, které rozhodují           

o vysokém týmovém herním výkonu, jsou sociálně psychologické determinanty                 

a činnostní determinanty (determinant=základní určující prvek).

     „Sociálně psychologické determinanty jsou tvořeny vztahy ve skupině mimo 

sportovní výkon (mimo utkání). Ukazují nám, jaké jsou mezilidské vztahy mezi hráči, 

trenéry a realizačním týmem.

- Týmová dynamika – popisuje, v jakém stadiu se nachází vývoj 

družstva. Tento vývoj je neustálý a má určité zákonitosti.

- Zakládající stádium – družstvo se tvoří, pokládají se základy týmu. 

Určují se nebližší cíle a limity.

- Bouřlivé stádium – dochází ke konfliktům, někdy i s trenérem. 

Družstvo se učí přijímat požadavky, reagovat na ně a podrobovat se 

jim.

- Stabilizační stádium – upevňují se týmové vztahy, stabilizují se role 

hráčů. Vytvářejí se i pozitivní vztahy mezi trenérem a hráči.

- Výkonové stádium – meziosobní vztahy a jejich struktura pozitivně 

stimuluje výkon družstva.

                                               
35 Pavliš, Z.; Perič, T. Školení trenérů ledního hokeje, 1995
36 Bukač, L.; Dovalil, J. Lední hokej, 1990
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     Někdy se stává, že týmová dynamika ustrne v bouřlivém stádiu. Potom musí trenér 

volit jiné prostředky k jeho překonání, (např. výměna hráčů). Pokud se toto stadium 

nepodaří zvládnout, často odchází trenér.“37

     Dalším faktorem týmového výkonu je sociální koheze neboli soudržnost kolektivu, 

která ukazuje na vztahy mezi hráči a na vztahy, které spojují členy skupiny mezi sebou 

(např. zda v mužstvu nejsou různé skupiny, které jsou rivalitní ap.). V podstatě nám 

ukazují soudržnost kolektivu mimo hřiště (zda mezi hráči panují přátelské vztahy, jestli 

se scházejí mimo sportovní činnost atd.).

     Neméně důležitým faktorem je týmová komunikace, která ukazuje na úroveň 

komunikace hráčů mezi sebou a s trenéry. Na jaké úrovni komunikuje trenér s týmem    

a s jednotlivci (např. jaké dává pokyny mezi třetinami, jak mužstvo hodnotí utkání, 

názory hráčů na tréninkové metody atd.).

„Týmová komunikace se promítá do následujících oblastí:

- komunikace mezi hráči,

- komunikace mezi hráčem a trenérem,

- komunikace mezi trenérem a realizačním týmem,

- komunikace mezi hráči a realizačním týmem,

- komunikace mezi trenérem, hráči a vedení klubu,

- komunikace mezi trenérem, hráči, realizačním týmem, masmédii, 

sponzory, diváky, ostatními trenéry atd.“38

     Činnostní determinanty se vyskytují v kolektivu během sportovního výkonu, tedy 

během utkání. Výkon týmu se skládá ze souborů individuálních výkonů a jejich vztahů 

mezi sebou. Vliv těchto vztahů je závislý na konečném výkonu týmu.

     Činnostní kohezi můžeme definovat jako soudržnost při sportovním výkonu. Je 

v podstatě specifickým druhem sociální koheze a ukazuje nám na vztahy mezi hráči 

v průběhu utkání, na spolupráci a souhru týmu. Pokud se hráči mimo led nesnesou,

                                               
37 Pavliš, Z.; Perič, T. Školení trenérů ledního hokeje, 1995
38 Pavliš, Z.; Perič, T. Školení trenérů ledního hokeje, 1995
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dochází často k situaci, že při utkání škodí jeden druhému, a tím poškozují celé 

mužstvo.

     Činnostní participace znamená, jak se jednotlivý hráči zapojují do hry. Podílejí se na 

konečném výsledku sportovního výkonu. Koncový hráč vstřelí dvě branky a rozhodne 

utkání, ačkoli se zdá, že na ledě tolik nepracuje - zatímco hráč, který odvádí tzv. černou 

práci, není u vstřelených branek, ale dělá veškerou činnost kolem situací. Pro mužstvo 

jsou však nezbytní oba hráči, ačkoliv činnostní participace je u každého hráče jiná.

2.9 Sportovní trénink

     Sportovní trénink je organizovaný proces, který slouží k osvojování a zdokonalování 

určitých herních dovedností a hráči si rozvíjejí své schopnosti. V začátcích ledního 

hokeje bylo obsahem tréninku opakování vlastního výkonu – hrálo se. Vývojem se 

došlo k poznání, že pouze hraní nestačí, že k vyššímu individuálnímu a týmovému 

výkonu je potřeba provádět určitá cvičení, která jsou podobné hernímu výkonu. Cílem 

trenérů je sestavit co nejkvalitnější cvičení, aby došlo k vysokému nárůstu sportovní 

výkonnosti. 

   „Sportovní trénink je proces dlouhodobý a nepřetržitý. Má vzestupnou tendenci od 

tréninku mladších žáků až po trénink vrcholových hráčů. Dlouhodobost                                  

a systematičnost sportovního tréninku vyžaduje, aby v něm byly stanoveny určité etapy, 

aby v něm také byly stanoveny základní složky, které lze v tréninku vymezit, ale nelze 

je z tréninku vyčlenit, neboť pouze jejich organická jednota vytváří z tréninku účinný 

tělovýchovný proces. V tréninku nelze pracovat stále stejnou intenzitou a nelze se také 

na všechny složky soustřeďovat globálně. Sportovní trénink probíhá v určitých etapách, 

které znamenají určité zatížení trénujícího hráče.“39

     „Pojmu sportovní trénink se používá především ve spojení s procesem cvičení, 

opakování a zdokonalování vybraných pohybových činností. Z tohoto pohledu tedy 

                                               
39 Kostka, V. Moderní hokej, 1984



45

chápeme sportovní trénink jako složitý a účelně organizovaný proces rozvoje 

specializované výkonnosti sportovce ve vybraném sportovním odvětví nebo 

disciplíně.“40

     

2.9.1 Cíle a úkoly sportovního tréninku

     Cíle sportovního tréninku lze stanovit ve dvou oblastech. Zaměřuje se na 

výkonnostní vývoj sportovce nebo na občanský vývoj. Ve zvoleném sportovním odvětví 

je cílem dosahování nejvyšší sportovní výkonnosti na základě individuálního 

všestranného rozvoje sportovce.

     Úkolem sportovního tréninku je osvojování techniky a taktiky týkající se ledního 

hokeje. Na základě osvojení si příslušných dovedností a rozvoje pohybových schopností 

je určen tělesný rozvoj. Na rozšiřování znalostí a zkušeností je zaměřen psychický 

rozvoj. Ty mají obecný i speciální charakter, při kterém je důležité ovlivňování 

osobních rysů a rozvoj morálních a volních vlastností. Ve formování meziosobních 

vztahů v prostředí tréninku a utkání spočívá sociální rozvoj. Ty mají různou podobu i 

úroveň (družstvo, trenér, diváci atd.).

2.9.2 Pohybové schopnosti a dovednosti

     POHYBOVÉ SCHOPNOSTI chápeme jako relativně samostatné soubory vnitřních 

předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti. V podstatě se jedná o vrozené 

předpoklady k pohybu, které se nedají získat, ale pouze rozvíjet. Jsou totožně měřitelné 

a mají obdobné fyziologické a biomechanické mechanismy a vyžadují shodný projev 

psychických vlastností. Jejich rozvoj vyžaduje dlouhodobé tréninkové působení, 

protože jsou relativně stálé v čase. Jedná se o pět základních pohybových schopností –

pohybové, silové, rychlostní, vytrvalostní, obratnostní schopnosti a pohyblivost. Dále 

pohybové schopnosti dělíme na obecné a speciální. Posledním kritériem pro dělení je 

jejich funkční podstata – na kondiční a koordinační. 

                                               
40 Pavliš, Z.; Perič, T. Školení trenérů ledního hokeje, 1995
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     Obecné schopnosti se projevují v různých pohybových činnostech, které nám tvoří 

všeobecný a všestranný základ pohybu. Například dlouhodobá vytrvalost, prostorová 

orientace hráčů apod.

     Speciální schopnosti jsou určeny pouze pro jednu pohybovou činnost. Úzce se váží 

k pohybovým dovednostem a jsou výrazem specifických požadavků pohybů. V ledním 

hokeji se jedná o startovní rychlost při bruslení, využití maximální síly při střelbě                 

a osobních soubojích apod.

     Kondiční schopnosti jsou podmíněny metabolickými procesy. Jedná se o schopnosti, 

které dominantně souvisí se získáním a přenosem energie pro vykonávání pohybu. Mezi 

ně je možné zařadit silové, vytrvalostní a rychlostní schopnosti.

     Koordinační schopnosti - pohyby souvisejí převážně s procesy regulace a řízení 

pohybu v centrální nervové soustavě. Jde o obratnostní schopnosti, částečně rychlostní 

schopnosti (dané úrovní nervosvalové koordinace), částečně pohyblivost (dána stavbou 

kloubů).

     „POHYBOVÉ DOVEDNOSTI jsou definovány jako učením získaný předpoklad 

správně, rychle a úsporně řešit určitý pohybový úkol. Vyznačují se stálostí, účelností, 

rychlostí provedení a ekonomičností. Pohybové dovednosti tedy chápeme jako určité 

naučené pohyby. Ve sportu se jedná o zvláštní druh učení, kterému se říká motorické. 

Pod pojmem dovednosti chápeme např. umět bruslit, střelbu, ale i kotoul vpřed, hrát 

kopanou apod.“41

     Jakýkoliv pohyb, který se naučíme, můžeme chápat jako pohybovou dovednost.            

O sportovní dovednost se jedná, pokud danou dovednost využíváme pouze u vlastního 

sportovního výkonu (střelba švihem). Jejich kvalita je dána ve spojení s maximálním 

sportovním výkonem, přičemž typickým rysem je komplexnost (sepětí všech 

komponent na daném pohybu). V dokonalém propojení pohybu s příslušnými 

fyziologickými funkcemi a zvláště se systémem energetického zabezpečení se odráží 

základní charakter sportovních dovedností. 

                                               
41 Pavliš, Z.; Perič, T. Školení trenérů ledního hokeje, 1995
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2.9.3 Složky sportovního tréninku

     „Rozsáhlé a různorodé úkoly sportovního tréninku se člení podle povahy do 

jednotlivých druhů příprav – tzn. složek. Členění je pouze teoretické, neboť v praxi se 

jednotlivé složky navzájem prolínají. V současné době existují dva základní teoretické 

přístupy k rozdělení a klasifikaci jednotlivých složek sportovního tréninku. První 

přístup, který je víceméně tradiční, rozlišuje složky do čtyř oblastí:

- kondiční příprava,

- technická příprava,

- taktická příprava,

- psychologická příprava.“42

     Cvičení v tréninku ledního hokeje jsou charakterizována dvěma hledisky, buď 

hlediskem technicko-taktickým (míra specifičnosti), nebo hlediskem intenzity a doby 

trvání (kondiční aspekt). Podle aktuálních potřeb se tyto hlediska v tréninku zvýrazňují 

nebo naopak potlačují. Tréninková cvičení se v souvislosti s mírou specifičnosti dělí na 

cvičení na ledě (tréninková hra, herní cvičení, speciální cvičení) a cvičení mimo led

(speciálně průpravná cvičení, doplňková cvičení). S mírou specifičnosti a intenzitou 

cvičení vnikají různé kombinace a podoby. U některých se zdůrazňují stránky   

technicko-taktické a kondiční, u jiných se zaměřuje pouze na osvojení dovedností. 

Základem se stávají jednotlivá cvičení pro vytvoření určitých celků, která se označují 

jako herní trénink, nácvik a kondiční trénink.

2.9.4 Proces adaptace

     

     Adaptace znamená přizpůsobení se, proto je sportovní trénink chápán jako proces 

adaptace. Jedná se o biologickou (morfologická a funkční přestavba tkání a orgánů, 

které se přizpůsobují požadavkům), psychickou a sociálně psychologickou (zaměřena 

na oblast osobnosti hráče) adaptaci. Toto přizpůsobení patří k základním fyziologickým 

projevům. Jde o vytvoření dynamické rovnováhy stálosti vnitřního prostředí –                

tzv. homeostázu, která se vlivem působení adaptačních podnětů pořád narušuje                   

a obnovuje. Narušují ji vlivy prostředí nazývané stres. Tyto podněty se v oblasti 

                                               
42 Pavliš, Z.; Perič, T. Školení trenérů ledního hokeje, 1995
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sportovního tréninku označují jako zatížení, jehož vlivem dochází k mobilizaci četných 

funkcí organismu, kterými se snaží organismus zajistit novou rovnováhu.

     „Proces adaptace má své určité zákonitosti, které se dají vyjádřit v těchto základních 

pravidlech:

1) Opakují-li se zátěžové situace a jsou-li organismem zvládnuty, potom se 

reakce organismu při působení podnětu zmenšují. Např. pokud je pro 

začátečníka dostatečnou hmotností při posilování 50 kg, potom po určité 

době, až se zlepší jeho silové schopnosti, je již tato hmotnost k dalšímu 

rozvoji nedostačující. Pokud by s touto hmotností posiloval i nadále, 

nedocházelo by již k dalšímu rozvoji síly.

2) Zmenšená reakce je důsledkem řady změn, k nimž dochází vlivem 

opakovaného působení podnětu a reakcí na něj. Organismus si zvyká na 

podněty a upravuje svoje parametry podle těchto podnětů, Tyto změny 

mohou být např. morfologické (zvětšení průřezu svalu), funkční (zvýšení 

schopnost vázat kyslík) ap.

3) Aby k adaptačním změnám došlo, musí se příslušné podněty opakovat 

dostatečně často a po delší dobu. Není tedy možné, aby došlo k nárůstu 

síly, pokud se absolvuje např. jen jeden trénink v této oblasti. Stejně tak, 

pokud se bude posilovat lx za měsíc po dobu jednoho roku, nedojde              

k žádnému zlepšení.

4) Podněty musí být přiměřené, současně však nesmí překročit funkční 

hranici systému, Pro začátečníka, jehož maximální síla je 50kg v bench-

pressu, je nemožné, aby při tomto cviku posiloval se 100kg činkou. 

Naopak pro vzpěrače, který zdvihá 250kg, není účelným zatížením činka 

o hmotnosti 20kg. V obou případech nebude docházet k adaptačním 

změnám.

5) Neopakují-li se podněty dostatečně často a v potřebné míře, dosažené 

změny mizí a nastává návrat k původnímu stavu (proces desadaptace).“43

                                               
43 Pavliš, Z.; Perič, T. Školení trenérů ledního hokeje, 1995
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2.9.5 Proces motorického učení

     Osvojování si pohybových a sportovních dovedností je jeden z hlavních úkolů 

sportovního tréninku. V ledním hokeji je výkon složen z mnoha faktorů, ale 

nejdůležitější roli hraje technická dovednost jednotlivce. Jde o specifický sport, ve 

kterém se hráč musí veškeré pohyby naučit, protože nejsou přirozené. Proces učení se 

dovednostem jako je např. bruslení, driblování s kotoučem apod., vyžaduje velké 

množství naučených pohybových dovedností, které je potřeba zvládat na vysoké úrovni. 

Ve sportovním tréninku se toto učení nazývá motorické (učení se pohybu). Probíhá 

v určitém sledu (ve fázích) a má svá specifika, kterými se odlišuje od jiných druhů 

učení.

     „Motorické učení je déletrvající změna v úrovni pohybové dovednosti, která je 

měřitelná retencí (pamětí) a získaná během časové periody. Výsledkem motorického 

učení jsou sportovní dovednosti, případně pohybové návyky a vědomosti. Sportovní 

dovednosti se vnitřně klasifikují na hrubé a jemné, podle účasti velkých a malých 

svalových skupin i podle citlivosti a přesnosti jejich provedení. Dále na uzavřené (u 

relativně stabilních aktivit, málo proměnlivých pod vlivem vnějšího prostředí, např. u 

sportovní gymnastiky, cyklických pohybů v konstantním prostředí) a otevřené, kde 

naopak vlivy vnějšího prostředí jsou velmi proměnlivé (např. sportovní hry, lední 

hokej). Sportovní činnosti však obvykle zahrnují jak hrubé, tak i jemné pohybové 

dovednosti, stejně jako dovednosti otevřené i uzavřené.“44

     V procesu motorického učení lze vymezit čtyři základní fáze učení. V PRVNÍ FÁZI 

se sportovec seznamuje svými smyslovými orgány se sportovní dovedností. Dochází 

k senzorickému zpracování daného pohybu a základním podnětem k němu je nejčastěji 

demonstrace pohybu trenérem či jiným sportovcem. Důležité je, aby vytvářející se 

představa pohybu byla co nejpřesnější a mohla plnit funkci plánu, podle kterého bude 

sportovec své praktické pokusy v nácviku řídit. Podle vnějších znaků provádění 

sportovní dovednosti je tato fáze nejčastěji nazývána jako generalizace. Sportovec 

neprovádí pouze ty pohyby, které daná dovednost vyžaduje, ale aktivizuje i ostatní 

svalstvo, které pro danou aktivitu bezprostřední význam nemá.

                                               
44 Pavliš, Z.; Perič, T. Školení trenérů ledního hokeje, 1995
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    Pro DRUHOU FÁZI motorického učení je stěžejní nácvik a opakování sportovní 

dovednosti. Z počátečních generalizovaných pokusů o provedení pohybové dovednosti 

se upevňují ty pohyby, které vedou k cíli a naopak jsou tlumeny nesprávné pohybové 

reakce. Vnější znaky projevů sportovní dovednosti v druhé fázi učení jsou na rozdíl od 

aktivity první fáze již diferenciované. Diferenciace je odrazem procesů probíhajících 

v centrální nervové soustavě.

     TŘETÍ FÁZE motorického učení je charakterizována dalším zdokonalováním 

sportovní dovednosti a je nazývána jako fáze automatizace. Zpevňovány jsou správné 

reakce sportovce a to jak kvantitativní, tak i kvalitativní stránky pohybu, což má 

bezprostřední dopad na růst výkonnosti. Vnější projev sportovní dovednosti je již 

koordinovaný a vytváří se automatismus, který odpovídá kvalitě procesů centrální 

nervové soustavy sportovce.

     ČTVRTÁ FÁZE je typická pouze pro vrcholový sport a vyznačuje se vysokou 

plastičností, pokud jde o využití dovednosti, i vysokou výkonností, jež je 

nejdůležitějším znakem sportovní dokonalosti. V této fázi učení k automatizaci pohybů 

přistupuje navíc tvořivost (kreativita) v aplikaci pohybové dovednosti do osobního stylu 

provedení, který kromě obecně platného hlediska pohybu odráží i osobnost sportovce a 

je v dané situaci maximálně efektivní. 

     „Proces motorického učení je tedy základní v tréninkovém procesu v ledním hokeji. 

Je však třeba vidět celou charakteristiku této hry, která dynamičností svého děje přináší 

dramatické situace, jejíž řešení je sice dáno motorickým základem, ale spočívá 

v celkových kvalitách osobnosti hráče – na jeho herním a sociálním myšlení, na úrovni 

jeho morálních kvalit, na snaze vnést klady osobnosti do hry. Výsledkem učení je nová 

kvalita chování. Výsledkem cílevědomého tréninkového procesu, ve kterém jsou prvky 

výchovné a vzdělávací všestranně zastoupeny, je osobnost hráče, který své fyzické 

vlastnosti, technické dovednosti, myšlení i jednání podřizuje zákonům čestné hry. 

Každý trenér si musí stále uvědomovat, že tréninkovým procesem připravuje hráče ke 

konstrukci a ne destrukci hokeje, který je rychlou, tvrdou, dějově bohatou, ale ne 

záludnou a hrubou.“45

                                               
45Kostka, V. Moderní hokej, 1984



51

3. METODOLOGICKÁ ČÁST

3.1 Cíle a úkoly práce

     Cílem této diplomové práce je podrobná analýza statistik herních činností jednotlivce

vybraných hráčů HC Slavia Praha při určených utkáních hokejového play-off v sezoně 

2008/2009 a zároveň porovnání jejich vytíženosti v utkání, času stráveného na ledě a 

času v držení kotouče. 

     Úkoly diplomové práce:

- Vytvořit teoretický základ diplomové práce.

- Připravit seznam sledovaných osob.

- Určit kategorizaci sledovaných činností.

- Realizovat sledování jednotlivých hráčů.

- Zpracovat výsledky jednotlivých herních činností.

- Porovnat a vyhodnotit výsledky všech hráčů.

3.2 Hypotéza

     Hypotéza 1

     Předpokládáme, že jednotlivé výsledky herních činností jednotlivce u vybraných 

hráčů, kteří hrají na stejném postu, budou z kvalitativního a kvantitavního hlediska 

obdobné a srovnatelné.

      Hypotéza 2

     Předpokládáme, že čas strávený na ledě u jednotlivých hráčů z různých formací bude 

v utkáních odlišný a jejich herní činnosti budou narůstat s celkovým časem v utkání.
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3.3 Charakteristika souboru

     Ve spolupráci s vedoucím práce jsme pro moji diplomovou práci záměrně vybrali 

tým HC Slavia Praha, kde Mgr. Luboš Koňák působí jako asistent u „A“ týmu.

Sledovaný soubor bude tvořit 6 hráčů (3 obránci, 3 útočníci). Náhodným výběrem jsme 

vybrali 4 utkání hokejového play-off extraligy 2008/2009. Konkrétně se jedná               

o I. a III. utkání semifinále s HC Lasselsberger Plzeň a I. a III. utkání finálové série 

s HC Energie Karlovy Vary.

3.4 Metodika práce

      Prvním důležitým krokem bylo shromáždění a prostudování odborné literatury 

vztahující se k tematice mé diplomové práce. Jednalo se o odborné publikace z oblasti 

ledního hokeje a statistická data z médií.  

     Druhým krokem bylo stanovení cílů a úkolů, konkrétně specifických herních 

činností jednotlivce útočníků a obránců. K analýze potřebných dat jsem si musel zvolit 

konkrétní metody pozorování a vypracovat potřebné záznamové archy ke sledování. 

Následovalo samotné pozorování herních činností jednotlivce. 

     Jednalo se o metodu nepřímého pozorování videozáznamů vybraných utkání play-off 

hokejové extraligy 2008/2009 zachycených jak z kamer České televize, tak z kamer 

jednotlivých klubů přímo na stadionech. Tato metoda pozorování je široce        

použitelná a její spektrum sledovaných objektů a činností je nevyčerpatelné. Umožňuje 

pozorování bez časového stresu či jiných rušivých faktorů a navíc lze stále opakovat 

jednotlivé fáze utkání. Sledování z videozáznamů mohou být částečně zkreslená, 

protože kamera z hokejových přenosů nepokrývá celou plochu hřiště, a proto mohou 

v některých fázích hry chybět záběry na pozorovaného hráče. I přesto se domnívám, že 

tato metoda je velice kvalitní a s její pomocí lze provést dostatečně přesné sledování a 

získat podklady pro následné vyhodnocení.
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     Předmětem mého sledování byli 3 útočníci a 3 obránci ve čtyřech utkáních. Vybrané 

herní činnosti jsem zaznamenával do předem připravených archů. Při tomto písemném 

záznamu jsem se zaměřil na úspěšnost a četnost jednotlivých činností.

3.5 Kategorizace sledovaných herních činností

     Při analýze jednotlivých činností jsem se zaměřil především na tyto herní činnosti 

jednotlivce: čas strávený na ledě, čas v držení kotouče, přihrávky, zpracování, střelba,

uvolňování s kotoučem, osobní souboje, odebírání kotouče, vhazování.

     Čas strávený na ledě vyjadřuje celkový čistý čas (jednotlivá přerušení se 

nezapočítávají), který sledovaný hráč stráví na hrací ploše v průběhu utkání.

     Čas v držení kotouče je celková doba, při níž má hráč kotouč pod kontrolou na své 

holi. 

     Přihrávka je herní činnost jednotlivce, u které se kotouč úmyslně předává 

spoluhráči. Pro účely sledování jsem přihrávky rozdělil do čtyř kategorií dle techniky,    

a to na přihrávky po ruce, přes ruku, nad ledem, po ledě a do tří skupin dle pásma na 

hrací ploše (útočné, střední, obranné). Rozhodujícím okamžikem pro určení pásma byla 

poloha kotouče. Mezi přihrávky jsem počítal všechny druhy (např. průnikové, poziční, 

zpětné, biliárové, podél hrazení), naopak jsem nezapočítával nahození kotouče do 

útočného pásma.

     Zpracování přihrávky umožňuje pokračování herní situace. Pokud je zpracování 

kvalitní vytváří se dobré předpoklady pro další činnosti, jako je střelba či uvolnění 

s kotoučem. U zpracování jsem hodnotil, zda jednotlivý hráči měli kotouč pod 

kontrolou a neodskakoval jim od hole. Jako úspěšné jsem započítával i zpracování 

kotouče bruslí, rukou či položenou holí na ledě. Důležité je, aby kotouč neodskočil 

mimo hráče, ale naopak směrem k jeho holi.
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     Střelbu jsem rozdělil do tří základních skupin, a to zda byla provedena švihem, 

příklepem nebo golfovým úderem. Sledoval jsem také přesnost jednotlivých střel, zda 

hráči mířili mezi brankovou konstrukci či mimo ni.

     U uvolňování s kotoučem je podstatné udržet kotouč v přímém souboji                       

s protihráčem. Sledoval jsem úspěšné a neúspěšné uvolňování v situacích jeden na 

jednoho. Překonáním soupeře dochází k získání výhodnější pozice pro další činnost 

(např. přihrávku, střelbu).

    Na Osobní souboje jsem pohlížel ze dvou hledisek. Jednak jsem sledoval úspěšnost 

osobních soubojů, ale také to v jakém pásmu se souboj odehrál. Rozhodujícím aspektem 

určení úspěšnosti bylo, který tým se po osobním souboji zmocnil kotouče.

     Statistiku odebírání kotouče jsem sledoval pouze u obránců. Rozlišoval jsem dva 

základní způsoby, a to buď vypíchnutím nebo nadzvednutím hole. Jako u předešlých 

herních činností jsem sledoval, v jakém pásmu k odebírání kotouče došlo.

     Vhazování je nejčastější herní situací v ledním hokeji a účastní se jej pouze útočníci. 

Vyhrané vhazování jsem do statistiky započítával týmu, který se jako první po 

vhazování zmocní kotouče a pokračuje dále v akci.      

3.6 Výsledky sledovaných utkání

I. SLEDOVANÉ UTKÁNÍ – I. semifinálové utkání play-off extraligy 2008/2009

                                       

     HC Slavia Praha – HC Lasselsberger Plzeň 0:6 (0:4, 0:2, 0:0)

     

II. SLEDOVANÉ UTKÁNÍ – III. semifinálové utkání play-off extraligy 2008/2009

     HC Lasselsberger Plzeň – HC Slavia Praha 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
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III. SLEDOVANÉ UTKÁNÍ – I. finálové utkání play-off extraligy 2008/2009

     HC Energie Karlovy Vary – HC Slavia Praha 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

IV. SLEDOVANÉ UTKÁNÍ – III. finálové utkání play-off extraligy 2008/2009

     HC Slavia Praha – HC Energie Karlovy Vary 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, SN)  

3.7 Hodnocení sledovaných hráčů

     

     Jak jsem se již ve své diplomové práci zmínil, předmětem mého sledování je           

6 hráčů - HC Slavia Praha. Jedná se o tři útočníky – Roman Červenka, Tomáš Micka, 

Vladimír Růžička a tři obránce – Petr Kadlec, Pavel Kolařík, Jiří Vašíček, kteří hrají 

v různých formacích. 

     Romana Červenku jsem si vybral, protože pravidelně nastupuje v první formaci, je 

nasazován na přesilové hry a na oslabení. Je odchovancem slávistického hokeje                   

a v extralize patří mezi nejvýznamnější osobnosti. Spolu s Jaroslavem Bednářem tvořili 

nejúdernější dvojici extraligy v sezoně 2008/2009, přičemž se stal nejlepším střelcem           

v play-off. Roman Červenka působí u „A“ týmu již čtvrtou sezonu a poslední tři roky je 

členem reprezentačních výběrů.

     Tomáše Micku jsem si vybral, protože je pravidelně nasazován ve druhé či třetí 

formaci. Pochází z Jihlavy, ale ve Slavii nastupoval již od mládežnických kategorií. 

Poprvé za seniory se objevil už v sezoně 2001/2002. Má nejtvrdší střelu z hráčů Slavie 

Praha. Má za sebou pouze jeden start v reprezentačním výběru. Ve Slavii odvádí spíše 

„černou“ práci.

     Vladimíra Růžička jsem si vybral, protože ve Slavii patří k nejmladším hráčům a je 

nasazován do čtvrté formace. Se svoji výškou 190 cm je nejvyšší v týmu. Odchovanec 

slávistického hokeje, který působil ve všech mládežnických kategoriích. V „A“ týmu
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pravidelně nastupuje teprve od sezony 2007/2008. Prošel reprezentačními výběry do

osmnácti a do dvaceti let.

     Petra Kadlece jsem si vybral jako nejzkušenějšího obránce, který pravidelně 

nastupuje v první obranné dvojici a patří k služebně nejstarším. Ve Slavii prošel všemi 

mládežnickými kategoriemi a za „A“ tým poprvé nastoupil v sezoně 1995/1996. 

Každoročně patří mezi nejlépe nahrávající obránce týmu. Účastnil se mistrovství světa 

v roce 2003 ve Finsku.

     Pavla Kolaříka jsem si vybral pro jeho urostlou postavu obránce. Nastupuje ve druhé 

obranné dvojici. Je druhým nejstarším hráčem v týmu za Josefem Beránkem. Zahrál si           

i v NHL, kde odehrál 23 utkání. Od sezony 2002/2003 působí ve Slavii a patří 

k hlavním pilířům obrany.

     Jiřího Vašíčka jsem si vybral hlavně proto, že nastupuje ve třetí obranné dvojici             

a patří k nejtrestanějším hráčům týmu. Dále mě zaujal rychlý vzestup jeho kariéry.        

Z druhé ligy, kde působil v týmu Jindřichův Hradec, si jej vybral Havlíčkův Brod do 

první ligy a během jednoho roku se dostal až do Slavie. V sezoně 2006/2007 si poprvé 

vyzkoušel extraligu a v další sezoně již nastupoval pravidelně. 

Tab. č. 1 – HC Slavia Praha – HC Lasselsberger Plzeň (útočníci) 

Sledované útočné činnosti R. Červenka T. Micka V. Růžička

čas strávený na ledě 21:39 = 1299sec 11:26 = 686sec 12:04 = 724sec

čas v držení kotouče 36sec 16sec 21sec

počet přihrávek + 16 1 6

_obranné pásmo 6 1 1

_střední 6 - -

_útočné 4 - 5

počet přihrávek - 9 3 4

_obranné pásmo 4 - 1

_střední 2 1 1

_útočné 3 2 1

přihrávky nad ledem 2 - 2

přihrávky po ledě 23 4 9

přihrávky přes ruku 10 2 5
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přihrávky po ruce 15 2 6

zpracovaní přihrávek + 18 1 3

zpracovaní přihrávek - 2 3 3

uvolnění s kotoučem (1-1)+ 3 3 1

uvolnění s kotoučem (1-1) - 2 4 3

střelba na branku / mimo +1 / -3 -1 +1

_švihem +1 -1 +1

_příklepem -1 - -

_golfovým úderem -2 - -

osobní souboje + 4 12 4

_obranné pásmo 1 3 1

_střední 0 1 1

_útočné 3 8 2

osobní souboje - 9 6 8

_obranné pásmo 3 1 2

_střední 3 1 1

_útočné 3 4 5

vhazování + / - +4 / -7 +1 +4 / -5

_obranné pásmo +2 / -4 +1 +1 / -2

_střední +2 / -2 - +2 / -1

_útočné -1 - +1 / -2

     V tabulce č. 1 jsou uvedeny výsledné hodnoty útočných herních činností jednotlivce 

z prvního semifinálového utkání v Praze mezi HC Slavia Praha – HC Lasselsbergem 

Plzeň. Z tabulky jsou patrné následující údaje:

     Roman Červenka strávil na ledě 21 minut a 39 sekund. Z tohoto času měl kotouč na 

své holi 36 sekund. Z celkového počtu 25 přihrávek bylo 16 přesných, 23 mířilo po ledě 

a 15 po ruce. Za toto utkání vystřelil čtyřikrát, ale pouze jedna střela švihem mířila         

na branku. Velice nelichotivá je bilance osobních soubojů – ze třinácti jich 9 prohrál     

a přišel o kotouč. Z jedenácti vhazování vyhrál pouze čtyři. Byl u jednoho gólu na ledě.

     Tomáš Micka odehrál celkem 11 minut, 26 sekund a kotouč měl na holi 16 sekund.

Za toto utkání měl pouze 4 přihrávky, většinu kotoučů nastřeloval do útočného pásma 

pro své spoluhráče. Z celkového počtu osmnácti osobních soubojů vyhrál 12, z toho 8 

v útočném pásmu Slavie, ale rozhodující moment přišel po prohraném souboji 

v obranném pásmu, kdy byl po nedovoleném zákroku vyloučen, a slávisté v tomto 
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oslabení obdrželi třetí branku. Ve třetí třetině dal trenér Vladimír Růžička šanci 

třináctému útočníkovi a Micka do hry už příliš nezasahoval.

     Vladimír Růžička začal utkání na pozici třetího centra, na ledě strávil 12 minut,       

4 sekundy a kotouč měl na své holi 21 sekund. Z celkového počtu jedenácti přihrávek 

bylo 5 nepřesných, 9 šlo po ledě a 6 po ruce. Jednou v utkání vystřeli švihem na 

branku. Z dvanácti osobních soubojů 8 prohrál, nejčastěji v útočném pásmu. Vhazovaní 

měl úspěšnější než Roman Červenka, ale přesto v pěti případech z devíti prohrál. 

Důležitý moment přišel při vhazování v obranném pásmu, které prohrál, a po následné 

střele Slavie obdržela další branku.

Tab. č. 2 - Slavia Praha – HC Lasselsberger Plzeň (obránci)

Sledované obranné činnosti P. Kadlec P. Kolařík J. Vašíček

čas strávený na ledě 20:03 = 1203sec 18:07 = 1087sec 9:09 = 549sec

čas v držení kotouče 107sec 74sec 23sec

odebrání kotouče 9 6 3

a)vypíchnutím 6 5 2

_obranné pásmo 4 2 1

_střední 2 2 1

_útočné - 1 -

b)nadzvednutím hole 3 1 1

_obranné pásmo 2 1 1

_střední - - -

_útočné 1 - -

osobní souboje + 14 12 3

_obranné pásmo 5 5 1

_střední 6 6 1

_útočné 3 1 1

osobní souboje - 11 7 7

_obranné pásmo 3 7 6

_střední 3 - 1

_útočné 5 - -

vyhrané zákroky holí / tělem 5H / 9T 7H / 5T 2H / 1T

_obranné pásmo 1H / 3T 3H / 2T 1H

_střední 3H / 3T 3H / 3T 1T

_útočné 1H / 3T 1H 1H

prohrané zákroky holí / tělem 6H / 5T 4H / 3T 4H / 3T
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_obranné pásmo 1H / 2T 4H / 3T 3H / 3T

_střední 1H / 2T - 1H

_útočné 4H / 1T - -

počet blokovaných střel 2 1 2

_vestoje 2 1 1

_v kleči - - -

_vleže - - 1

počet přihrávek + 23 14 4

_obranné pásmo 17 9 4

_střední 5 5 -

_útočné 1 - -

počet přihrávek - 16 7 5

_obranné pásmo 5 4 3

_střední 10 2 2

_útočné 1 1 -

přihrávky nad ledem 13 7 3

přihrávky po ledě 26 14 6

přihrávky přes ruku 10 3 1

přihrávky po ruce 29 18 8

střelba na branku / mimo +1 +3 -

_švihem - +2 -

_příklepem - +1 -

_golfovým úderem +1 - -

     V tabulce č. 2 jsou uvedeny výsledné hodnoty obranných herních činností 

jednotlivce z prvního semifinálového utkání play-off české extraligy mezi HC Slavia

Praha a HC Lasselsbergem Plzeň. Z tabulky vyplývá, že:

     Petr Kadlec strávil na ledě 20 minut, 3 sekund. Z tohoto času měl kotouč na své holi

107 sekund. Z celkového počtu pětadvaceti osobních soubojů vyšel čtrnáctkrát jako 

vítěz a většinu z nich vyhrál tělem.  Blokoval dvě střely vestoje. Z velkého množství

devětatřiceti přihrávek našel přesně své spoluhráče ve třiadvaceti případech, 26 

přihrávek mířilo po ledě a 29 po ruce. Vystřelil pouze jednou přesně na branku, a to 

golfovým úderem. V tomto utkání měl dva minusové body, u 4 gólu propadl ve 

středním pásmu. 
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     Petr Kolařík odehrál 18 minut a 7 sekund, z tohoto času měl kotouč na své holi           

74 sekund (7 %). Celkově v šesti případech získal kotouč, jak vypíchnutím, tak 

nadzvednutím soupeřovy hole. Z počtu devatenácti osobních soubojů prohrál pouze       

7. Osobní souboje vyhrával spíše tělem, než holí. Přihrál čtrnáctkrát přesně                    

a sedmkrát jeho přihrávka nenašla spoluhráče. Z celkového počtu přihrávek dal pouze 3 

přes ruku a 7 po ledě. Za utkání vystřelil třikrát přesně na branku, ale ani jednou 

nepřekonal brankáře. Jeho dvě chyby ovlivnily utkání, nejprve špatně rozehrál ve 

vlastní třetině před vlastní brankou a následně neuhlídal hráče, který dával gól. Druhá 

chyba přišla v oslabení, kdy nevystoupil proti protihráči, který přes něj přesnou střelou 

zvýšil na 3:0 pro hosty.

     Jan Vašíček odehrál v tomto utkání 9 minut, 9 sekund. Kotouč měl pod kontrolou           

23 sekund. Z počtu deseti osobních soubojů jich prohrál 7, z čehož vyplývá, že byl 

úspěšný pouze ve 30 %.  Po čtvrté obdržené brance zbytečně zlomil hůl o vlastní 

brankovou konstrukci a zahodil ji doprostřed kluziště, načež následoval osobní trest na 

10 minut za nesportovní chování. Ve druhé třetině za zbytečné držení protihráče dostal 

dvouminutový trest a jeho vyloučení bylo potrestáno na konečných 6:0 pro Plzeň.

Tab. č. 3 – HC Lasselsberger Plzeň – HC Slavia Praha (útočníci)

Sledované útočné činnosti R. Červenka T. Micka V. Růžička

čas strávený na ledě 25,16 = 1516sec 13,07 = 787sec 5,08 = 308sec

čas v držení kotouče 122sec 32sec 6sec

počet přihrávek + 28 9 2

_obranné pásmo 2 - -

_střední 1 4 -

_útočné 25 5 2

počet přihrávek - 5 4 3

_obranné pásmo 1 - -

_střední 1 3 -

_útočné 3 1 3

přihrávky nad ledem 6 4 1

přihrávky po ledě 27 8 4

přihrávky přes ruku 10 6 2

přihrávky po ruce 23 6 3

zpracovaní přihrávek + 21 8 3
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zpracovaní přihrávek - 2 2 1

uvolnění s kotoučem (1-1)+ 11 3 2

uvolnění s kotoučem (1-1) - 7 2 1

střelba na branku / mimo +2 / -6 +6 / -1 -

_švihem +2 / -2 +2 -

_příklepem -2 +3 -

_golfovým úderem -2 +1 / -1 -

osobní souboje + 8 6 3

_obranné pásmo - 1 -

_střední 2 1 1

_útočné 6 4 2

osobní souboje - 11 6 3

_obranné pásmo 2 1 -

_střední 2 - -

_útočné 7 5 3

vhazování + / - +14 / -10 -1 +2 / -5

_obranné pásmo +5 / -3 - +1

_střední +4 / -2 - -1

_útočné
+5 / -5 -1 +1 / -4

     V tabulce č. 3 jsou uvedeny výsledné hodnoty útočných herních činností jednotlivce 

ze třetího semifinálového utkání play-off české extraligy mezi HC Lasselsberger Plzeň a

HC Slavia Praha. Z tabulky vyplývá, že:

     

     Čas strávený na ledě Romana Červenky činil neuvěřitelných 25 minut a 16 sekund, 

což je na útočníka velmi vysoké číslo. Kotouč měl na své holi z 8 % (122 sekund). 

Z třiceti dvou přihrávek osmadvacetkrát našel přesně své spoluhráče, přičemž většina z 

nich byla v útočném pásmu, z čehož vyplývá velmi dobrý pohyb všech hráčů HC Slavia

Praha v útoku. Celkem z obdržených třiadvaceti přihrávek nezpracoval pouze dvě. 

V jedenácti případech se úspěšně prosadil v situaci 1–1 a v sedmi situacích mu byl 

kotouč odebrán. V utkání vystřelil osmkrát, ale pouze dvě střely mířily mezi tyče, v

jednom případě měl před sebou prázdnou branku, ale příklepem ji minul. Z celkového 

počtu čtyřiadvaceti vhazování měl 58 % vítězných. 

     Tomáš Micka strávil na ledě 13 minut, 7 sekund (787 sekund). Celkem měl na své 

holi kotouč 32 sekund, což činí 4 % času na ledě. V devíti ze třinácti případů dokázal 
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přihrát přesně svým spoluhráčům. Celkem vystřelil sedmkrát na branku soupeře, pouze 

jednou se jeho střela nevešla mezi tyče. V 29. minutě svoji dorážkou přes ruku nad

ležícího brankáře zvýšil skóre na 2:0. V osobních soubojích byl úspěšný šestkrát, ale 

stejné číslo má i v prohraných soubojích. 

    Vladimír Růžička odehrál ve čtvrté formaci 5 minut, 8 sekund. Na holi měl kotouč

pouhých 6 sekund (2 % ze stráveného času na ledě). Na svém kontě měl celkem              

5 přihrávek, ale pouze dvě byly přesné. Dvakrát se dokázal uvolnit s kotoučem přes 

protihráče a v jednom případě vybojoval faul. V utkání měl velmi špatné vhazování, 

vyhrál pouze dvě ze sedmi, a to činí pouze 29 % vyhraných vhazování. 

Tab. č. 4 - HC Lasselsberger Plzeň – HC Slavia Praha (obránci)

Sledované obranné činnosti P. Kadlec P. Kolařík J. Vašíček

čas strávený na ledě 25,06 = 1506sec 17,31 = 1051sec 17,30 = 1050sec

čas v držení kotouče 98sec 29sec 23sec

odebrání kotouče 6 4 10

a)vypíchnutím 5 4 10

_obranné pásmo 3 3 6

_střední 2 1 3

_útočné - - 1

b)nadzvednutím hole 1 - -

_obranné pásmo - - -

_střední 1 - -

_útočné - - -

osobní souboje + 7 7 10

_obranné pásmo 4 3 8

_střední 2 4 -

_útočné 1 - 2

osobní souboje - 1 5 2

_obranné pásmo 1 2 3

_střední - 3 3

_útočné - - -

vyhrané zákroky holí / tělem 3H / 4T 3H / 4T 5H / 5T

_obranné pásmo 1H / 3T 1H / 2T 3H / 5T

_střední 1H / 1T 2H / 2T -

_útočné 1H - 2H

prohrané zákroky holí / tělem 1H / 1T 3H / 2T 2H / 1T
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_obranné pásmo 1T 2H 2H

_střední - 1H / 2T 1T

_útočné 1H - -

počet blokovaných střel 4 3 4

_vestoje 3 3 3

_v kleči 1 - 1

_vleže - - -

počet přihrávek + 21 6 7

_obranné pásmo 8 4 6

_střední 6 2 1

_útočné 7 - -

počet přihrávek - 11 6 5

_obranné pásmo 7 2 4

_střední 1 4 1

_útočné 3 - -

přihrávky nad ledem 9 4 4

přihrávky po ledě 23 8 8

přihrávky přes ruku 8 - 2

přihrávky po ruce 24 12 10

střelba na branku / mimo +1 / -2 +2 +1

_švihem +1 +2 +1

_příklepem -1 - -

_golfovým úderem -1 - -

     V tabulce č. 4 jsou uvedeny výsledné hodnoty útočných herních činností jednotlivce 

ze třetího semifinálového utkání play-off české extraligy mezi HC Lasselsberger Plzeň a

HC Slavia Praha. Z tabulky vyplývá, že:

     Celkový čas strávený na ledě Petra Kadlece byl na poměry v extralize docela vysoký 

– činil 1506 sekund (25 minut, 6 sekund). Z tohoto času měl na své holi kotouč ze   7 % 

(98 sekund). Z celkového počtu osmi osobních soubojů jich vyhrál 7, z toho třikrát holí 

a čtyřikrát tělem. V utkání blokoval čtyři střely soupeřů a jednu dokonce v kleči. Za 

utkání přihrál dvaatřicetkrát, přesně našel spoluhráče v 66 % (21 přihrávek). 

Čtyřiadvacet jich přihrál po ruce a třiadvacet po ledě. 

     Pavel Kolařík odehrál ve druhé obranné formaci 17 minut, 31 sekund. Na holi měl 

kotouč 29 sekund. Celkem získal 11 kotoučů, čtyři vypíchnutím a sedm vyhraným 
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osobním soubojem. Z počtu dvanácti přihrávek jich šest našlo své spoluhráče, osm šlo 

po ledě a ani jednu nahrávku nedal přes ruku. Za utkání vystřelil přesně dvakrát švihem 

na branku soupeře, ale ani jednou neskončil kotouč za zády brankáře. 

     Jiří Vašíček strávil na ledě 1050 sekund (17 minut, 30 sekund). Na své holi měl 

kotouč   z 2 % (23 sekund) celkového času na ledě. V deseti případech získal kotouč 

vypíchnutím a v deseti případech vyhraným osobním soubojem. Úspěšnost přihrávek 

činila 58 % (7 přesných přihrávek, 5 nepřesných). V utkání si připsal tři plusové body 

za účast na ledě při vstřelených brankách Slavie.

Tab. č. 5 – HC Energie Karlovy Vary – HC Slavia Praha (útočníci) 

Sledované útočné činnosti R. Červenka T. Micka V. Růžička

čas strávený na ledě 21,29 = 1289sec 12,53 = 773sec 9,23 = 563sec

čas v držení kotouče 47sec 24sec 22sec

počet přihrávek + 12 4 7

_obranné pásmo 1 - 2

_střední 1 1 1

_útočné 10 3 4

počet přihrávek - 9 3 4

_obranné pásmo 4 1 1

_střední 1 - 1

_útočné 4 2 2

přihrávky nad ledem 6 2 4

přihrávky po ledě 15 5 7

přihrávky přes ruku 5 1 4

přihrávky po ruce 16 6 7

zpracovaní přihrávek + 10 3 6

zpracovaní přihrávek - - 3 1

uvolnění s kotoučem (1-1)+ 5 1 2

uvolnění s kotoučem (1-1) - 3 1 1

střelba na branku / mimo +1 / -1 +2 / -1 -3

_švihem +1 / -1 +1 / -2 -

_příklepem - +1 -2

_golfovým úderem - - -1

osobní souboje + 6 8 5

_obranné pásmo 1 2 1

_střední 1 2 1
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_útočné 4 4 3

osobní souboje - 8 5 2

_obranné pásmo 1 1 -

_střední - - 1

_útočné 7 4 1

vhazování + / - +5 / -7 +2 +5 / -2

_obranné pásmo +1 / -1 - +1

_střední +2 / -4 +2 -1

_útočné +2 / -2 - +4 / -1

     V tabulce č. 5 jsou uvedeny výsledné hodnoty útočných herních činností jednotlivce 

z prvního finálového utkání play-off české extraligy 2008/2009 mezi HC Energie 

Karlovy Vary a HC Slavia Praha. Z tabulky vyplývá, že:

     Roman Červenka odehrál v první pětce 21 minut a 29 sekund (1289 sekund). Na své

holi měl kotouč pod kontrolou 47 sekund, což činí 4 % z celkového času stráveného na 

ledě. Z 21 přihrávek devětkrát nenašel spoluhráče, nebo mu byla přihrávka blokována. 

Přihrál pětkrát přes ruku a šestkrát nad ledem. Zpracoval všech 10 přihrávek, které na 

něj mířily. V utkání se dostal do čtrnácti osobních soubojů, ale v osmi z nich prohrál

(sedmkrát v útočném pásmu). Po jednom prohraném souboji musel hákovat a byl 

vyloučen. S celkového počtu dvanácti vhazování byl sedmkrát neúspěšný (42 % 

úspěšných). 

     Tomáš Micka strávil na ledě 12 minut a 53 sekund. Na holi měl kotouč 24 sekund

(3 % z celkového odehraného času). Za utkání se dostal pouze sedmkrát k přihrávce      

a pouze čtyři z nich byly úspěšné. Po jedné nerazantní přihrávce v obranném pásmu 

slávisté obdrželi branku. Naopak v osobních soubojích byl silný, z čtrnácti jich osm

vyhrál, převážně v útočném pásmu. V utkání se dostal na dvě vhazování a obě vyhrál, 

což činí 100% úspěšnost.

     Vladimír Růžička si v tomto utkání zahrál 9 minut a 23 sekund. Kotouč na své holi

měl pod kontrolou 22 sekund. Z jedenácti přihrávek sedmkrát našel své spoluhráče 

přesně, sedmkrát šla přihrávka po ledě a sedmkrát po ruce. V utkání vystřelil třikrát, ale 

všechny střely mířily mimo branku Mensatora. Na vhazováních byl velice úspěšný, 

vyhrál 5 ze 7 (71 %). Zajímavostí je, že na začátku třetí třetiny trenér Slavie Vladimír 
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Růžička st. dvakrát za sebou otočil první tři formace, čtvrtou formaci v čele                 

s Růžičkou ml. poprvé poslal na led v 7. minutě za stavu 0:2 a slávisté hned obdrželi 

branku.

Tab. č. 6 – HC Energie Karlovy Vary – HC Slavia Praha (obránci)

Sledované obranné činnosti P. Kadlec P. Kolařík J. Vašíček

čas strávený na ledě 24,37 = 1477sec 15,17 = 917sec 6,47 = 407sec

čas v držení kotouče 112sec 34sec 14sec

odebrání kotouče 8 3 4

a)vypíchnutím 6 2 4

_obranné pásmo 6 2 4

_střední - - -

_útočné - - -

b)nadzvednutím hole 2 1 -

_obranné pásmo 2 1 -

_střední - - -

_útočné - - -

osobní souboje + 10 14 7

_obranné pásmo 6 7 7

_střední 3 3 -

_útočné 1 4 -

osobní souboje - 6 5 4

_obranné pásmo 5 1 3

_střední 1 1 1

_útočné - 3 -

vyhrané zákroky holí / tělem 7H / 4T 5H / 8T 5H / 2T

_obranné pásmo 5H / 2T 3H / 5T 5H / 2T

_střední 1H / 2T 1H / 1T -

_útočné 1H 1H / 2T -

prohrané zákroky holí / tělem 2H / 3T 3H / 2T 2H / 2T

_obranné pásmo 2H / 3T 2T 2H / 1T

_střední - - 1T

_útočné - 3H -

počet blokovaných střel 4 4 1

_vestoje 3 2 1

_v kleči - 1 -

_vleže 1 1 -

počet přihrávek + 22 10 1
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_obranné pásmo 13 4 -

_střední 7 4 1

_útočné 2 2 -

počet přihrávek - 8 3 2

_obranné pásmo 4 2 1

_střední 3 1 1

_útočné 1 - -

přihrávky nad ledem 7 1 -

přihrávky po ledě 24 12 3

přihrávky přes ruku 7 3 1

přihrávky po ruce 24 10 2

střelba na branku / mimo +2 / -2 - +1 / -1

_švihem +1 - -

_příklepem - - +1

_golfovým úderem +1 / -2 - -1

     V tabulce č. 6 jsou uvedeny výsledné hodnoty obranných herních činností 

jednotlivce z prvního finálového utkání ve Varech mezi HC Energie Karlovy Vary a HC 

Slavia Praha. Z tabulky vyplývá, že:

     Petr Kadlec odehrál utkání v první obranné dvojici a na ledě strávil 24 minut             

a 37 sekund. Kotouč měl na své holi 112 sekund (8 % z celkového času na ledě).

V utkání získal 18 kotoučů, v osmi případech se jednalo o odebrání kotouče (šestkrát 

vypíchnutím, dvakrát nadzvednutím hole) a v deseti případech o vyhraný osobní souboj. 

V první třetině byl neprávem vyloučen za hákování ve středním pásmu. Celkem 

blokoval čtyři střely soupeře, jednu v lehu a tři ve stoje. Po jedné blokované střele se 

kotouč bohužel odrazil od jeho bruslí k volnému protihráči, který pohodlně skóroval do 

prázdné branky. Z celkového počtu třiceti přihrávek dvaadvacetkrát našel přesně hůl 

svých spoluhráčů (73% úspěšnost přihrávek), čtyřiadvacet jich šlo po ledě a po ruce. 

Byl u dvou obdržených branek na ledě, v prvním případě nechal za sebou s Tomášem 

Mickou volného hráče, který skóroval. 

    Čas strávený na ledě byl u Petra Kolaříka 917 sekund (15 minut, 17 sekund), 

z tohoto času měl kotouč na své holi ze 4 % (34 sekund). V utkání měl velmi dobrou 

úspěšnost osobních soubojů – z devatenácti jich čtrnáct vyhrál, převážně tělem            
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(74 % vyhraných osobních soubojů). Za toto utkání zkazil pouhé 3 přihrávky z třinácti, 

desetkrát přihrál po ruce a dvanáctkrát po ledě.

     Jiří Vašíček strávil na ledě 6 minut a 47 sekund. Kotouč měl na své holi 14 sekund                

(3 % z celkového času na ledě). Jeho údaje z tohoto utkání jsou ovlivněny vyloučením 

na začátku druhé třetiny na 5 + 20 minut (do konce utkání) za napadení hráče bez 

kotouče. Z celkového počtu jedenácti osobních soubojů jich 7 vyhrál, z toho pětkrát

holí. Měl pouze 3 přihrávky a stihnul blokovat jednu střelu.

Tab. č. 7 – HC Slavia Praha – HC Energie Karlovy Vary (útočníci)

Sledované útočné činnosti R. Červenka T. Micka V. Růžička

čas strávený na ledě 23,07 = 1387sec 14,41 = 881sec 9,06 = 546sec

čas v držení kotouče 51sec 28sec 19sec

počet přihrávek + 13 8 6

_obranné pásmo 3 2 1

_střední 5 2 2

_útočné 5 4 3

počet přihrávek - 11 6 5

_obranné pásmo 1 1 1

_střední 4 2 2

_útočné 6 3 2

přihrávky nad ledem 7 3 3

přihrávky po ledě 17 11 8

přihrávky přes ruku 6 4 4

přihrávky po ruce 18 10 7

zpracovaní přihrávek + 11 8 6

zpracovaní přihrávek - 3 3 2

uvolnění s kotoučem (1-1)+ 6 4 2

uvolnění s kotoučem (1-1) - 4 2 3

střelba na branku / mimo +2 / -1 +2 / -2 +1 / -1

_švihem - +1 / -2 -

_příklepem +1 / -1 +1 +1 / -1

_golfovým úderem -1 - -

osobní souboje + 9 9 6

_obranné pásmo 2 2 1

_střední 2 3 2

_útočné 5 4 3
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osobní souboje - 10 5 4

_obranné pásmo 2 1 1

_střední 1 2 1

_útočné 7 2 2

vhazování + / - +9 / -7 +1 +4 / -2

_obranné pásmo +5 / -2 +1 +1

_střední +1 / -3 - +1 / -1

_útočné
+3 / -2 - +2 / -1

    

     V tabulce č. 7 jsou uvedeny výsledné hodnoty útočných herních činností jednotlivce 

ze třetího finálového utkání v Praze mezi týmy HC Slavia Praha a HC Energie Karlovy 

Vary. Z tabulky vyplývá, že: 

     Roman Červenka strávil na domácím ledě 1387 sekund (23:07) a měl kotouč na své 

holi 51 sekund (4 % z celkového času). V utkání přihrál třináctkrát přesně svým 

spoluhráčům a jedenáctkrát jeho nahrávka nikoho nenašla. Sedmnáct přihrávek poslal 

po ledě a osmnáct po ruce. Šestkrát z deseti případů se uvolnil přes protihráče. V utkání 

vystřelil třikrát, ale dvě jeho střely šly mimo branku. Třetí však byla úspěšná – v 58. 

minutě dorazil příklepem střelu od modré čáry a vyrovnal tak na 1:1. Z devatenácti

osobních soubojů jich 10 prohrál a v první třetině byl vyloučen za napadení. Za toto 

utkání se dostal šestnáctkrát na vhazování a měl 56% úspěšnost. V samostatných 

nájezdech, bohužel pro Slavii, svůj nájezd neproměnil, a Slavie prohrála. 

     Tomáš Micka odehrál 14 minut a 41 sekund. Na své holi měl kotouč pod kontrolou

28 sekund. Z celkového počtu čtrnácti přihrávek měl úspěšnost 57 %, 11 jich poslal   

po ledě a 10 po ruce. V tomto utkání vyslal čtyři střely na branku s 50% přesností. 

Vyhrál devět ze čtrnácti osobních soubojů. 

     Vladimír Růžička strávil na ledě 546 sekund (9:06). V tomto utkání měl kotouč pod 

kontrolou z 3 % (19 sekund). Měl vyrovnanou bilanci přihrávek – z jedenácti jich šest

poslal přesně na hole svých spoluhráčů. Z pěti případů se třikrát nedokázal prosadit 

v situaci 1–1.  V utkání měl 66% úspěšnost při vhazování (4 vyhraná). 
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Tab. č. 8 – HC Slavia Praha – HC Energie Karlovy Vary (obránci)

Sledované obranné činnosti P. Kadlec P. Kolařík J. Vašíček

čas strávený na ledě 23,29 = 1409sec 17,54 = 1074sec 16,53 = 1013sec

čas v držení kotouče 103sec 41sec 35sec

odebrání kotouče 8 4 6

a)vypíchnutím 6 3 5

_obranné pásmo 4 2 4

_střední 1 1 1

_útočné 1 - -

b)nadzvednutím hole 2 1 1

_obranné pásmo 1 1 1

_střední 1 - -

_útočné - - -

osobní souboje + 10 15 12

_obranné pásmo 6 11 8

_střední 2 - 3

_útočné 2 1 1

osobní souboje - 8 7 5

_obranné pásmo 3 4 3

_střední 2 2 1

_útočné 3 1 1

vyhrané zákroky holí / tělem 5H / 5T 8H / 7T 5H / 7T

_obranné pásmo 3H / 1T 6H / 5T 4H / 4T

_střední 1H / 2T 1H / 2T 1H / 2T

_útočné 1T / 2T 1H 1T

prohrané zákroky holí / tělem 3H / 5T 4H / 3T 2H / 3T

_obranné pásmo 2H / 3T 2H / 2T 1H / 2T

_střední 1H / 1T 1H / 1T 1H

_útočné 1T 1H 1T

počet blokovaných střel 5 3 3

_vestoje 4 2 2

_v kleči - 1 1

_vleže 1 - -

počet přihrávek + 24 11 9

_obranné pásmo 15 7 7

_střední 6 3 1

_útočné 3 1 1

počet přihrávek - 14 6 7

_obranné pásmo 5 2 2
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_střední 7 4 4

_útočné 2 - 1

přihrávky nad ledem 7 5 4

přihrávky po ledě 31 12 12

přihrávky přes ruku 10 4 5

přihrávky po ruce 28 13 11

střelba na branku / mimo +2 / -2 +1 / -1 +1 / -2

_švihem +1 +1 -1

_příklepem -1 -1 +1

_golfovým úderem +1 / -1 - -1

     V tabulce č. 8 jsou uvedeny výsledné hodnoty obranných herních činností 

jednotlivce ze třetího finálového utkání play-off extraligy 2008/2009 mezi týmy HC 

Slavia Praha a HC Energie Karlovy Vary. Z tabulky vyplývá, že:

     Petr Kadlec odehrál 23 minut a 29 sekund. V tomto utkání měl kotouč na své holi       

103 sekund (7 % z času stráveného na ledě). Celkem vybojoval 18 kotoučů – šestkrát 

vypíchnutím, dvakrát nadzvednutím hole a desetkrát v osobním souboji. V utkání 

blokoval pět střel (4 vestoje, 1 vleže). Z celkového množství osmatřiceti přihrávek 

jenom 14 nenašlo hole svých spoluhráčů nebo byly blokovány. Jednatřicet jich poslal po 

ledě a osmadvacet po ruce. Ze čtyř střeleckých pokusů mířil dvakrát mimo branku, dvě

střely chytil brankař. 

     Petr Kolařík strávil na ledě 1074 sekund (17:54). Na své holi měl kotouč 41 sekund, 

což činí 4 % z odehraného času na ledě. V utkání se dostal do dvaadvaceti osobních 

soubojů – patnáct jich vyhrál většinou v obranném pásmu. Z celkového počtu osmnácti 

přihrávek, jedenáctkrát našel volné spoluhráče a přesně jim přihrál. 

     Celkový čas strávený na ledě Jiřího Vašíčka v třetí obranné dvojici byl 1013 sekund

– 16 minut a 53 sekund. Z tohoto času měl kotouč na své holi 35 sekund. V utkání

vyhrál 12 osobních soubojů převážně tělem a prohrál jich 5. Z celkového počtu šestnácti

přihrávek bylo devět úspěšných, dvanáctkrát přihrál po ledě a jedenáctkrát po ruce. Za 

utkání vystřelil třikrát na branku, ale pouze střela příklepem byla mířena mezi tyče.
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3.8 Porovnání sledovaných hráčů

     Nyní se budu zabývat porovnáním výsledků mezi jednotlivými hráči různých 

formací. Pro toto hodnocení jsem si vybral následující kategorizaci – čas strávený na 

ledě, procento držení kotouče, procentuální úspěšnost přesných přihrávek, počet střídání 

za utkání, průměrná délka střídání, procentuální úspěšnost vyhraných osobních soubojů 

a procentuální úspěšnost vhazování.
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Graf č. 1 – čas strávený na ledě (v sekundách)

     Na grafu č. 1 můžeme vidět celkový strávený čas jednotlivých hráčů na ledě 

v utkání, který je závislý na mnoha faktorech – jak se daří jednotlivému hráči v utkání, 

kolikrát je vyloučen, zda chodí na hry přesilové a v oslabení. Jak je z grafu patrné, tak 

hráči prvních formací (Červenka, Kadlec) stráví na ledě daleko více času než hráči 

druhých (Micka, Kolařík) či třetích formací (Růžička, Vašíček). Výjimku tvoří třeba 

individuální chyba v některém z utkání, kdy trenér hráče nechá na lavičce, jako tomu 

bylo např. v prvním semifinálovém utkání, kdy Micka nezvládl ubránit střílejícího hráče 

a jeho vyloučení bylo potrestáno brankou. Trenér Růžička ho poté střídal se třináctým 

útočníkem, proto má hráč horší formace (Růžička) v prvním utkání větší celkový čas 

strávený na ledě. Nejlépe je na tom útočník Roman Červenka a obránce Petr Kadlec, 

kteří chodí na všechny přesilové hry a oslabení.
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Procento držení kotouče v utkání
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Graf č. 2 – procento držení kotouče v utkání

     Z grafu č. 2 vyplývá, z kolika procent měl hráč kotouč na své holi pod kontrolou za 

celkový strávený čas na ledě. Tyto údaje jsou závislé na technické vyspělosti hráče.      

U většiny hráčů jsou tyto údaje vyrovnané, pohybují se převážně kolem 3–4 %. Ale 

např. Roman Červenka byl ve 2. utkání velice aktivní, sjížděl si pro kotouče, rozehrával 

a zavážel kotouč do útočné třetiny, a tak se jeho procento vyšplhalo na 8 %. Mezi 

obránci v této statistice vyčnívá Petr Kadlec, jeho číslo se pohybuje mezi 7–8 %. Je 

však otázkou, zda je to dobře nebo špatně. Obránce by měl rozehrávat přesně, rychle, 

účinně, ale také podržet kotouč a zklidnit hru. 
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Procentuální úspěšnost přesných přihrávek
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Graf č. 3 – počet úspěšných přihrávek (v %)

     Na grafu č. 3 můžeme pozorovat celkové procento úspěšných přihrávek v utkání. 

Tento graf ukazuje, jak je hráč v utkání aktivní, zda se nebojí kotouče a jakou má 

kvalitu přihrávek. Výsledku nad 60 % by měl v utkání dosahovat každý hráč, ale 

bohužel tomu tak není. Útočníci mají daleko vetší počet přihrávek v útočném pásmu, 

obránci si naopak nejvíce přihrávají v obranném pásmu. Hráč první formace (či obranné 

dvojice) by měl mít větší procentuální úspěšnost než hráč třetí formace, ale jak je 

z grafu patrné, tak tomu tak vždy není.  Jak můžeme vidět, tento graf jen potvrzuje 

vysokou aktivitu a úspěšnost Romana Červenky ve druhém utkání, je to ale také jediné 

ze sledovaných utkání, které slávisté dokázali vyhrát. Nejvyrovnanější procento 

úspěšnosti má obránce Petr Kadlec, jeho číslo se pohybuje v rozmezí mezi 59-73 %. 

Naopak nejhůře z tohoto grafu vychází Jiří Vašíček, jeho procenta se pohybují od 33 % 

do 58 %, což jsou poněkud nízká čísla.
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Graf č. 4 – Celkový počet střídání za utkání

     Na grafu č. 4 můžeme vidět, kolikrát se daný hráč dostal v utkání na ledovou plochu.

Toto číslo se zvyšuje vytížeností jednotlivých hráčů (formací) v utkání, v přesilových 

hrách a v oslabeních. Opět je zde patrné, že hráči prvních formací a obranných dvojic 

jsou na ledě daleko častěji než ostatní. Záleží také na průběžném stavu utkání, např. 

v prvním utkání bylo již rozhodnuto po první třetině (0:4), a tak trenér Vladimír     

Růžička st. nasadil třináctého útočníka i sedmého obránce a posílal na led formace 

rovnoměrně. V následujících utkáních, kde byl průběh vyrovnanější, je již patrná 

vytíženost Romana Červenky a Petra Kadlece, naopak Vladimír Růžička chodil na led 

daleko méně než v prvním utkání.
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Graf č. 5 – průměrná délka střídání v utkání (v sekundách)

     Na grafu č. 5 je ukázka průměrné délky jednotlivých střídání v utkání. Tento údaj by 

měl být u všech hráčů přibližně stejný, vyrovnaný. Čas v jednom střídání by se měl 

pohybovat kolem 40 sekund, aby hráč na ledě nechal ze sebe všechno, a pak si 

odpočinul. Z grafu je patrné, jak si Červenka a Kadlec svůj pobyt na ledě prodlužují.

Nejvíce je na ledě Roman Červenka – jeho délka střídání se pohybuje v průměru za 

utkání od 50 do 59 sekund.
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Graf č. 6 – procentuální úspěšnost vyhraných osobních soubojů

     Z grafu č. 6 vyplývá, jak byli jednotlivý hráči úspěšní v osobních soubojích. Toto 

číslo by se mělo pohybovat nad 50 %. Tento graf je závislý na somatotypu jednotlivých 

hráčů, jejich výšce, váze, ale také rychlosti, obratnosti a chytrosti. Jak je z grafu patrné,

nejlépe z útočníků je na tom Tomáš Micka, který díky své výšce a váze má velmi dobré 

předpoklady pro vyhrávání osobních soubojů. Jeho procentuální úspěšnost se pohybuje 

mezi 50-69 % za utkání. Naopak mezi útočníky je na tom překvapivě nejhůř člen první 

formace Roman Červenka, který se ani jednou nedostal přes 50 %, své souboje většinou 

prohrává, jeho procento úspěšnosti je od velmi slabých 31 % do 47 %. Mezi obránci 

jsou tyto výsledky daleko vyrovnanější, jsou však utkání, kdy obránce vyhraje vysoké 

procento osobních soubojů (Kadlec – ve druhém utkání 88 %) a naopak jsou i utkání, 

které se obráncům vůbec nevydaří, když narazí na silnějšího protihráče (Vašíček –

v prvním utkání pouze 30 %).   
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Graf č. 7 – procentuální úspěšnost vhazování

   Na grafu č. 7 můžeme vidět procentuální úspěšnost jednotlivých hráčů při vhazování. 

Kvalitní hráč by měl mít v ledním hokeji úspěšnost vhazování nad 50 %. U hráče 

Tomáše Micky je hodnocení jeho vhazování irelevantní, neboť se v každém utkání 

dostal na vhazování maximálně dvakrát. Roman Červenka se dostal na vhazování 

v prvním utkání jedenáctkrát, ve druhém čtyřiadvacetkrát, ve třetím dvanáctkrát a v 

posledním šestnáctkrát. Jak je z údajů patrné čím více vhazování, tím měl větší procento 

úspěšnosti. Především ve druhém utkání bylo jeho procento vysoké, činilo 58 %.  

V jednotlivých utkáních byl v průměru Vladimír Růžička při vhazování jen z poloviny 

oproti Romanovi Červenkovi, nicméně jeho úspěšnost je poměrně vysoká, s výjimkou 

druhého sledovaného utkání.
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3.9 Diskuse

     V této diplomové práci jsem se zaměřil na detailní analýzu obranných i útočných 

herních činností jednotlivce, které se v utkání nejčastěji vyskytují. Týmový výkon je 

tvořen výkony jednotlivých hráčů. Především záleží na jednotlivcích, jak zvládají své

individuální schopnosti a dovednosti v závislosti na času stráveném na ledě při utkání.

     Pro detailní sledování jsem si vybral tři útočníky (Červenku, Micku, Růžičku) a tři 

obránce (Kadlece, Kolaříka, Vašíčka). Zejména jsem se zaměřil na porovnání 

následujících herních činností: čas strávený na ledě, procento držení kotouče, 

procentuální úspěšnost přesných přihrávek, počet střídání za utkání, průměrná délka 

střídání, procentuální úspěšnost vyhraných osobních soubojů a procentuální úspěšnost 

vhazování.

     V hypotéze číslo 1 jsem předpokládal, že u vybraných hráčů budou z kvalitativního

hlediska jednotlivé výsledky individuálních herních činností jednotlivce obdobné                

a srovnatelné. Tuto hypotézu musím vyvrátit. 

     Pokud jde o útočníky, tak ve všech výše zmíněných činnostech byl hráč první 

formace Roman Červenka úspěšnější, než hráči třetí popřípadě čtvrté formace. Nejvíce 

nad nimi vyčníval v procentuální úspěšnosti přihrávek, kdy měl v průměru 65 % 

přesných přihrávek na utkání. Také procento držení kotouče bylo u něj o polovinu vyšší, 

než u zbývajících dvou útočníků. Pouze v jediné herní činnosti byl z kvalitativního 

hlediska horší, a to ve statistice procentuální úspěšnosti vyhraných soubojů, kdy Roman 

Červenka měl pouze 41 %. Je to však dáno odlišným somatotypem všech tří hráčů,         

a také to závisí na taktice hry. Roman Červenka je spíše menší postavy, je techničtější, 

rychlejší a má plnit odlišné úkoly (střílet branky, vytvářet šance) než Tomáš Micka či 

Vladimír Růžička.

     Ze statistik u obránců vyplývá, že v procentuální úspěšnosti přihrávek je na tom 

nejlépe Petr Kadlec, který naopak lehce zaostává v úspěšnosti osobních soubojů.

V týmu působí spíše jako tvůrce hry, než na tzv. černou práci. Tuto pozici v týmu 
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naopak zaujímají Pavel Kolařík s Jiřím Vašíčkem, kteří nemají takové množství 

úspěšných přihrávek, za to však vyhledávají osobní souboje. 

     V týmu jsou potřeba oba tyto typy hráčů. Utkání se nedá vyhrát, kdyby některý

z hráčů nepřitvrdil, a na druhou stranu je nutné, aby některý z hráčů vstřelil branku.

     V hypotéze číslo 2 jsem předpokládal, že nasazování jednotlivých hráčů z různých 

formací bude v utkáních odlišné a od jejich celkového času stráveného na ledě se bude 

odvíjet četnost jednotlivých herních činností jednotlivce. Tato hypotéza se ukázala jako 

pravdivá. Při detailním rozboru jsem zjistil, jak jsou jednotliví hráči nasazováni na led     

a také na jak dlouhou dobu. Tyto výsledky jsou odlišné u útočníků a obránců. 

     Ve vyrovnaném utkání se většinou hraje na čtyři útočné formace, ale čtvrtá poslední 

formace na led nastupuje pouze v omezené frekvenci a na krátkou dobu, tak aby si hráči 

prvních tří formací dostatečně odpočinuli. Naopak, když je o výsledku rozhodnuto, 

snaží se trenér o vyrovnání vytíženosti všech formací, aby ušetřil síly do dalších utkání.

Dalším hlediskem je to, jak trenér hráče nasazuje na přesilové hry a oslabení. Roman 

Červenka strávil na ledě v průměru na zápas 1372 sekund, což činí 22 minut                   

a 52 sekund. Zatímco Tomáš Micka pouze 13 minut a 1 sekundu a Vladimír Růžička 

pouze 8 minut a 55 sekund v průměru na jeden zápas. Roman Červenka nastupuje                        

průměrně na led šestadvacetkrát za utkání, zatímco Tomáš Micka (třetí formace) 

dvacetkrát a Vladimír Růžička (čtvrtá formace) se dostane na led v průměru pouze 

čtrnáctkrát. Totéž lze pozorovat i u délky jednotlivých střídání, kdy hráč první formace 

zůstává na ledě daleko více času než ostatní. Roman Červenka má celkový průměr na

střídání 54 sekund, oproti tomu Tomáš Micka jen 40 sekund a Vladimír Růžička stráví 

na ledě v průměru 37 sekund. 

     Zajímavé je porovnání s hráči NHL (National Hockey League) z play-off 2008/2009. 

Pro srovnání jsem nahlédl do statistik vítěze Stanley Cupu Pittsburghu Penguins. 

Nejvíce času na ledě strávil Evgeni Malkin. Jeho celkový průměrný čas na zápas činil 

20 minut a 57 sekund, což je oproti Romanu Červenkovi skoro o dvě minuty méně. 

Evgeni Malkin chodil v průměru na led dvaadvacetkrát za zápas a průměrná délka 

jednoho střídání činila 56 sekund. Z těchto statistik dále vyplývá, že mezi hráči různých 
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formací v NHL není takový rozdíl v celkovém čase stráveném na ledě, jako v české 

extralize, kde jsou naopak rozdíly výrazné.

     Obránci nastupují ve třech obranných dvojicích (někdy hraje i sedmý obránce)            

a jejich čas strávený na ledě v utkáních se liší daleko méně, než u útočníků. Petr Kadlec 

stráví na ledě v průměru 23 minut a 18 sekund, Petr Kolařík 17 minut a 12 sekund. Čas 

Jiřího Vašíčka 12 minut a 34 sekund je poněkud zkreslený jeho dvěma osobními tresty. 

Je také zřejmé, že nejlepší obránce nastupuje na led více než jakýkoliv útočník. Z tohoto 

pohledu je nejlepší Petr Kadlec, který se na led dostane během utkání devětadvacetkrát, 

zatímco Pavel Kolařík s Jiřím Vašíčkem „pouze“ pětadvacetkrát. Obránci druhé a třetí 

obranné dvojice stráví na ledě přibližně stejný čas.

     Nejvíce času na ledě z obránců v týmu Pittsburgh Penguins strávil Sergei Gonchar, 

jeho průměrný čas činil 23 minut a 2 sekundy, což je srovnatelné s Petrem Kadlecem. 

Délka jednoho střídání se pohybovala kolem 55 sekund a za zápas se v průměru na led 

dostal pětadvacetkrát. Na rozdíl od české extraligy se u obránců v NHL čas strávený na 

ledě téměř neliší. Další obranné dvojice v tomto týmu strávili na ledě v průměru okolo 

20 minut a jejich počet střídání byl obdobný,  jako u Sergeie Gonchara.
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4.   Závěr

     Tématem mé diplomové práce byl ve spolupráci s týmem HC Slavia Praha detailní 

rozbor statistik jejích hráčů. Konkrétně se jednalo o analýzu herních činností jednotlivce 

při utkáních play-off České extraligy 2008/2009. Cílem této práce bylo zjistit časovou 

vytíženost jednotlivých hráčů z různých formací a zároveň porovnat jejich kvalitativní 

výsledky. Pro detailní sledování jsem si vybral tři útočníky (Červenku, Micku, Růžičku) 

a tři obránce (Kadlece, Kolaříka, Vašíčka).

     Na začátku této práce jsem si stanovil dvě hypotézy. První hypotéza byla založena na 

předpokladu, že jednotlivé výsledky herních činností jednotlivce u vybraných hráčů 

stejných hráčských postů budou z hlediska kvalitativního i kvantitavního obdobné        

a srovnatelné. U druhé hypotézy jsem předpokládal, že nasazování jednotlivých hráčů          

z různých formací bude v utkáních odlišné a od jejich celkového času stráveného na 

ledě se bude odvíjet četnost jednotlivých herních činností jednotlivce.

     První hypotéza se ukázala jako nepravdivá. Červenka, hráč elitní první formace, má 

ve většině sledovaných činností větší procento úspěšnosti než Tomáš Micka či Vladimír 

Růžička. Pouze v jediném případě měl Roman Červenka v porovnání s ostatními 

sledovanými útočníky statisticky horší úspěšnost, a to v procentu vyhraných osobních 

soubojů. Dle mého názoru je to dáno jeho somatotypem (zejména výškou postavy)               

a tím, že je techničtějším hráčem než Tomáš Micka a Vladimír Růžička. 

     U obránců byl největší rozdíl v počtu přihrávek a jejich procentuální úspěšnosti. Petr 

Kadlec, hrající v první obranné dvojici, má nejvyšší procento úspěšnosti ze všech 

sledovaných obránců, konkrétně 65% úspěšnost nahrávek v průměru za utkání. Oproti 

ostatním sledovaným obráncům vyčnívá také ve statistice držení kotouče v závislosti na 

celkovém čase stráveném na ledě. Jeho čísla jsou na rozdíl od zbývajících dvou 

sledovaných obránců (Pavla Kolaříka a Jiřího Vašíčka) nadmíru vysoká. Jeho procento 

držení kotouče se pohybuje až okolo 8 % z celkového času stráveného na ledě, což je 

dvakrát více než v případě Pavla Kolaříka či Jiřího Vašíčka.
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     Druhá hypotéza se naopak ukázala jako pravdivá. Detailně jsem rozebral vše, co se 

střídání týče. Od počtu střídání, přes jejich jednotlivou délku, až po celkový čas 

strávený na ledě. U všech hráčů se s přirůstajícím časem stráveným na ledě zvyšuje 

četnost jednotlivých herních činností. U obránců je celkový počet střídání přibližně 

stejný, liší se pouze v délce jednotlivých úseků strávených na ledě. Obránce první 

obranné dvojice (Kadlec) byl na ledě v průměru o tři střídání více za utkání, než 

obránce druhé (Kolařík), respektive třetí obranné dvojice (Vašíček), ale jeho celkový 

čas strávený na ledě byl mnohem delší.

     Naopak u útočníků jsou mezi jednotlivými formacemi značné rozdíly, a to jak v času 

stráveném na ledě, tak v počtu střídání. Během utkání se dostane Roman Červenka                    

v průměru šestadvacetkrát na led, zatímco Tomáš Micka (třetí formace) dvacetkrát       

a Vladimír Růžička (čtvrtá formace) pouze čtrnáctkrát, což je dáno zejména tím, že 

Roman Červenka je nasazován na většinu přesilových her i na hru v oslabení. Vše tedy 

závisí na vyrovnanosti a významnosti utkaní. První až třetí formace je mnohem více 

nasazována v důležitých utkáních a při nerozhodnutém stavu. V méně důležitých

utkáních, nebo v utkání již rozhodnutém, jsou formace nasazovány rovnoměrně.
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